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Nadat eerst kort de complexiteit van de marketing-beslissingssituatie is geschetst, wordt in dit
artikel een omschrijving gegeven van zogenaamde besllssingsondersteuningssystemen die een
belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij een analytische benadering van marketingbesllssingen. Het
artikel laat zien hoe in deze systemen marketingmodellen en marketinginformatiesystemen met
elkaar worden geintegreerd, en gaat in op diverse aspecten, zoals bet onderscheid in systemen
voor strategische versus operationele beslissingen, kwantificering van modellen etc., en geeft een
indeling van bestaande modellen. Er worden een aantal concrete ervaringen met deze beslissings-
ondersteuningssystemen vermeld en bet artikel eindigt met een beschouwing over linpiementatie
en de rol die de marktonderzoeker daarin kan spelen.

1. INLEIDING

Marketing management betekent het nemen van beslissingen. Dit kunnen
zowel operationele beslissingen zijn: bijvoorbeeld het opstellen van een
marketingplan voor een bepaald produkt voor het komende jaar, als
strategische beslissingen: het betreden van nieuwe markten, het toevoegen of
afstoten van produktielijnen, investeringen in Research & Development enz.
Beslissingen kunnen betrekking hebben op ~&nprodukt of merk, een groep
van produkten, een business unit of de hele onderneming.
Al deze beslissingen hebben als kenmerk dat ze moeten worden genomen in

een complexe omgeving met veel onzekere factoren: het koopgedrag van
afnemers, het beleid van concurrenten, tussenhandel en de overheid, het
verloop van de conjunctuur, de publieke opinie.
De marketingbeslisser zal zijn1 inzicht in marketingprocessen, zijn kennis

van de specifieke markt(en) en zijn ervaring en intuNtie aanwenden om in deze
gecompliceerde situatie een marktbeleid uit te stippelen.
Echter in een variant op de titel van een recent boekje over

consumentengedrag (Poiesz, 1980): ‘De marketingbeslisser is ook maar een
mens’, die ondanks zijn bekwaamheden beschikt over beperkte vermogens
met betrekking tot het analyseren van een situatie, het opnemen en verwerken
van informatie, het ontdekken van alternatieven, enz.
In dit artikel wordt nagegaan welke huip aan de marketingbeslisser kan

worden geboden door:

* Artikel naar aanleiding van de voordracht op de NIMA-NYM Themadag over Beslissings-
ondersteuningssystemen van bet Marketing Management op 25 maart 1982 te Wageningen.
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BESLISSINGSONDERSTEUNINGSSYSTEMEN2 VOOR
HET MARKETING MANAGEMENT (BOM)

De afnemers en gebruikers van een dergeiik systeem zijn de marketingbeslis-
sers: produktmanagers, marketing managers, marketingdirecteuren, enz.
Vanuit een afnemers-gericht denken zullen we in de eerstvolgende paragraaf
kort de situatie schetsen waarin marketingbeslissingen genomen worden. Dit
geeft een idee hoe een BOM hierin haar bijdrage kan leveren.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen die tot deze

beslissingsondersteuningssystemen hebben geleid. Daarna worden een aantal
specifieke aspecten van een BOM3 behandeld: het onderscheid in systemen
voor strategische en operationele beslissingen, de wijze waarop het marketing-
proces is weergegeven, het kwantificeren van modellen, een indeling van
bestaande modellen, enz. De Iaatste twee paragrafen bespreken respectievelijk
ervaringen met BOM en de problematiek van de implementatie.

2. DE SITUATIE VAN DE MARKETINGRESLISSER

Beslissingen met betrekking tot het marktbeleid worden gekenmerkt door:

— een groot aantal marketinginstrumenten, waaruit een groot aantal ver-
schillende ‘mix-en’, combinaties van produkt, prijs, promotie en distribu-
tie kunnen worden samengesteld;

— interacties tussen de marketinginstrumenten;
— een groot aantal relevante omgevingsvariabelen: afnemers~ tussenhandel,

concurrentie, overheid, conjunctuur, enz.;
— dynamische effecten waardoor het marktbeleid, gevoerd in een bepaalde

periode, invloed heeft op de resultaten en mogelijkheden in toekomstige
perioden;

— meerdere doelstellingen: verkopen, onizet, marktaandeel, cash flow,
winst, enz.

De marketingbeslisser heeft bescheiden mogelijkheden om hier tegenover te
stellen vanwege:
— beperkte beschikbare tijd. Bovendien is de tijd vaak nog versnipperd over

een aantal verschillende beslissingsproblemen waarmee men tegeiik bezig
is. Volgens Mintzberg (1973) kan het werk van een ‘senior manager’ wor-
den gekarakteriseerd door ‘kortheid, fragmentatie en variatie’. Zelden
besteedt een manager langer dan ~n uur achtereen aan een bepaalde acti-
viteit. Sommige studies maken melding van minstens honderd afzonderlij-
ke activiteiten op ~n dag (Slevin, 1981);

— beperkte informatie over de voor hem relevante marketingprocessen;
— beperkte vermogens om informatie te verwerken en te analyseren (‘compu-

tational capacity’ Simon, 1979). Ret aantal verschillende alternatieven (in
dit verband kunnen we denken aan het aantal verschillende mix-
combinaties of het aantal verschillende marketingstrategie~n) die een per-
soon tegeiik kan overzien, is zeer beperkt. Miller (1956) sprak van zeven,
op grond van nader onderzoek kan dit aantal volgens Simon (1979) op vijf
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worden gesteld. Daarnaast is het aantal dimensies of aspecten waarop een
alternatief wordt beoordeeld, beperkt. Bij veel empirisch psychometrisch
onderzoek blijkt dit aantal niet meer dan drie of vier te bedragen (Shepard,
1972).

Ms resultaat van de gecompliceerdheid van de beslissingssituatie en de be-
scheidenmogelijkheden die de marketingbeslisser heeft, vertonen de genomen
beslissingen veelal de volgende kenmerken:
— Beslissingen zijn in sterke mate op het verleden gebaseerd.

Eerdere gebeurtenissen en beslissingen nit het verleden vormen vaak het
uitgangspunt. Hulbert (1981), in een beschri.jvende analyse van marketing-
beslissingen, spreekt van ‘incremental’ gedrag: men doet een klein beetje
meer (of minder) dan in het verleden. Bijvoorbeeld iets meer reclame, een
kleine prijsstijging e.d..

— Ervaring en intuitie spelen een belangrijke rol.
— Het beslissingsprobleem wordt vereenvoudigd door slechts enkele alterna-

tieven in beschouwing te nemen en deze te beoordelen op een beperkt aan-
tal aspecten: ‘bounded rationality’, ‘satisficing versus optimizing’ (Simon,
1979, p. 3).

— Het hanteren van zg. ‘standard-operating rules’. Er zijn beschrijvende mo-
dellen gemaakt van de wijze waarop marketingbeslissingen worden geno-
men: bijvoorbeeld bij prijsstelling (Howard en Morgenroth, 1968), bij
produktontwikkeling (Capon en Hulbert, 1975) en bij de beslissing een be-
paald produkt wel of niet in het assortiment op te nemen (Montgomery,
1975). In veel gevallen blijkt met een dergelijk model de beslissing goed te
kunnen worden voorspeld. Hulbert (1981, p. 44) concludeert dat veel
beslissingsregels van een zeer eenvoudig karakter zijn. Een voorbeeld van
een dergeiike eenvoudige besluitregel is het veel voorkomende gebruik de
reclame-uitgaven vast te stellen als percentage van de onizet (San Augusti-
ne en Foley, 1975).

Ondanks de merites van bovengenoemde heuristische beslissingsregels is het
allerminst gegarandeerd dat deze zullen leiden tot beslissingen die vanuit de
doelstellingen van de organisatie optimaal zijn. Om verder te komen zon de
beslisser moeten beschikken over:
— meer informatie;
— analyse van deze informatie, waardoor inzicht wordt verkregen in de wer-

king van het marketing-proces;
— integratie van de verschillende marketinginstrumenten en omgevingsvaria-

belen in ~n geheel (een model).

Geprobeerd wordt nan deze behoefte tegemoet te komen met de genoemde
beslissingsondersteuningssystemen. Wil een BOM werkelijk effectief zijn,
d.w.z. worden gebruikt door de marketingbeslisser, dan moet het kunnen
functioneren in de hier beschreven situatie. Dit betekent dat, gezien de beperk-
te tijd, er zeer snel antwoorden moeten kunnen worden gegeven op gestelde
vragen. Dit betekent bovendien dat het systeem moet aansluiten bij het den-
ken van de beslisser, a.h.w. het verlengstuk van zijn denkproces moet zijn:
‘Executive Mind Support’ (Wagner, 1981).
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3. BOM, ANTECEDENTEN EN PERSPECTIEVEN

3.1. OmschrUving van een BOM

Naar analogie van de omschrijving die door Keen en Wagner (1979, p. 177)
van ‘Decision Support Systems’ in het algemeen is gegeven. kan een beslis-
singsondersteuningssysteem voor het marketing management worden om-
schreven als:
een systeem van gegevens en modellen, toegankelijk via een computer,
bestemd voor persoonlijk gebruik door de manager of zijn directe staf, dat
dient tot directe ondersteuning van zijn marketingbeslissingen.

Belangrijke onderdelen van een BOM zijn (Montgomery, 1974; Little, 1979a):
— gegevens bank;
— modellen;
— statistische procedures;
— optimalisatiemethoden;
— communicatiesysteem met gebruiker.

Een nadere bespreking van deze elementen kan worden gevonden in Meulen-
berg en Wierenga (1980). Wagner (1981) formuleerde de volgende eisen die
aan een BOM moeten worden gesteld:
— snel en gemakkelijk te ontwikkelen en aan te passen;
— snelle response;
— gemakkelijke communicatie met de beslisser;
— de structuur van het systeem moet door de beslisser worden begrepen.

3.2. Herkomst

De huidige beslissingsondersteuningssystemen zijn het resultaat van een twee-
tal ontwikkelingen: die op het gebied van marketingmodellen en van marke-
tinginformatiesystemen.

3.2.1. Marketingmodellen
Er bestaat binnen de marketing al een vrij lange traditie om marketingver-

schijnselen te beschrijven met behuip van wiskundige modellen. Sinds het be-
gin van de jaren zestig zijn er een groot aantal boeken verschenen waarin deze
modelmatige aanpak van marketingproblemen centraal staat: Bass e.a.
(1961), Frank, Kuehn en Massy (1962), Buzzel (1964), Day (1964), Amstutz
(1967), Montgomery en Urban (1969), Stasch (1972), Kotler (1971), Leeflang
(1974), Naert en Leeflang (1978). Daarnaast is er een groot aantal artikelen in
wetenschappelijke tijdschriften, wanrin een modelmatige benadering van mar-
ketingproblemen wordt gevolgd. In de eerste periode werd hierbij sterk uitge-
gaan van de beschikbare optimaliseringsmethoden uit de Operations Research
en werd getracht het marketingprobleem zodanig te structureren, dat het paste
binnen een standaardmodel. Echter, het bleek dat deze veelal uit de produktie-
planning afkomstige methoden voor de marketing weinig realistische oplos-
singen aandroegen. Het marketingprobleem moest veelal te zeer in een niet-
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realistisch wiskundig keursiif worden geperst. Een sprekend voorbeeld hier-
van is de oplossing van het media-planningsprobleem met behulp van lineaire
programmering, zoals dat in 1962 werd gedaan door het reclamebureau Bat-
ten, Burton, Durstine & Osborn (zie de beschrijving in Buzzel, 1964, Hfd. 5).
Daarna zijn er pogingen gedaan om zeer gedetailleerde totnalmodellen van

het hele marketinggebeuren te bouwen. Montgomery en Weinberg (1973)
kwalificeren dit als het streven naar ‘Bigger and Better’.
Zo ontwikkelde Amstutz (1967) een simulatiemodel voor het hele marke-

tingproces met submodellen voor consumentengedrag, groothandelsgedrag,
detaillistengedrag en verkopersgedrag. Een toepassing hiervan is een zeer ge-
detailleerd model van het voorschrijven van medicijnen door artsen: Clay-
camp en Amstutz (1968). Stasch (1972) ontwierp modellen voor de subsyste-
men: vraag, fysieke distributie, persoonlijke verkoop en reclame, en integreer-
de deze vervolgens tot ~n totaalsysteem van het marketingproces.
Ondanks het beschikbaar komen van deze steeds meer omvattende model-

len, schrijft Little in een artikel in 1970: ‘The big problem with management
science models is that managers practically never use them.’
Dit mm of meer kiassiek geworden artikel leidde een beweging in naar meer

beslisser-gerichte modellen. Er ontstond een trend naar eenvoudiger, minder
ambitieuze modellen die dichter staan bij het beslissingsproces van de mana-
ger. Modellen zijn niet in staat de marketingbeslisser te vervangen, maar zul-
len hem moeten helpen bij het voeren van het marktbeleid. Little (1970, p.
B470) komt met het begrip ‘decision calculus’, omschreven als: ‘op modellen
gebaseerde procedures voor het verwerken van gegevens en cordelen, om de
manager te helpen bij zijn beslissingen’. Het opvallende hierbij is dat behalve
objectieve gegevens ook het subjectieve oordeel van de manager (dus zijn kijk
op de werking van het marketingproces) mee wordt gebruikt in het opstelien
en kwantificeren van modellen. Sinds Little’s ADBUDG-model (1970) is het
decision calculus-principe vele malen toegepast in marketing modellen, o.a.
in CALLPLAN (Lodish, 1971), DETAILER (Montgomery e.a., 1971),
BRANDAID (Little, 1975) en STRATPORT (Larrech~ en Srinivasan, 1981).
Ook heeft men in de laatste jaren steeds meer oog gekregen voor het belang

van de implementeerbaarheid van een model. Een model dat niet gebruikt
wordt door de beslisser, hoe perfect ook in technische zin, is van een zeer~ be-
perkte waarde. Aan de problematiek van de implementatie wordt verderop in
dit artikel aandacht besteed.

3.2.2. Marketinginformatiesystemen
Een afzonderlijke ontwikkeling, die aanvankelijk grotendeels los stond van

het gebruik van marketingmodelien, is de opkomst van marketinginformatie-
systemen. Hierbij gnat het om het opstellen van ‘procedures ten behoeve van
een ordelijke stroom van informatie, afkomstig uit bronnen van binnen en
buiten de onderneming, ten behoeve van de beslissingen die in de marketing
moeten worden genomen’ (Brien en Stafford (1968)). Doorgnans speelt de
computer hierbij een grote rol. Ook deze ontwikkeling vindt haar oorsprong
in de zestiger jaren: Alderson en Shapiro (1963), Hugo (1967), Amstutz
(1969). Een goed beeld van het terrein geven de artikelen in Smith, Brien en
Stafford (1968).
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Het primaire doel van deze informatiesystemen was: verzamelen en opslaan
van gegevens en zorgen dat de verschiliende beslissers de voor hen relevante
informatie krijgen. In de reeks van vragen die men als marketingbeslisser aan
het beschikbare materiaal kan stellen:
‘Wat is er gebeurd?’ (1)
‘Waardoor is het gebeurd?’ (2)
‘Wat gebeurt er, indien...?’ (3)
‘Wat dient er te gebeuren?’ (4)

geeft een aldus gebruikt marketinginformatiesysteem alleen antwoord op de
eerste vraag. Echter, hoewel het bijvoorbeeld op zichzelf interessant is te we-
ten dat in een bepaald verkoopdistrict de verkopen in een zekere maand sterk
achterblijven, is de marketingman met name geYnteresseerd in de oorzaak van
een dergelijk verschijnsel. Is dit een verminderde verkoopinspanning, een
prijsnadeel, activiteiten van concurrenten, een dalende totaalmarkt? Voor
antwoorden op deze vragen is analyse nodig en moeten samenhangen tussen
variabelen worden bestudeerd, waartoe modeilen moeten worden opgesteld.
Dit geldt ook als men de bovenstaande vragen (3) en (4) wil beantwoorden.
Om te kunnen voorspellen wat er gebeurt als bepaalde variabelen veranderen
(bijvoorbeeld de eigen marketing-instrumenten) moeten we beschikken over
een model dat, hoe globaal eventueel ook, het marketingproces in een markt
beschrijft.

Enerzijds zien we dus dat, om de gegevens in een marketinginformatiesysteem
te kunnen interpreteren en ze tot hun voile waarde te brengen voor het marke-
ting management, analyse en modellen nodig zijn. Anderzijds heeft men voor
marketingmodeilen gegevens nodig. Het liefst zo recent mogelijk, opdat het
model voor de marketingbeslisser zo relevant mogellike uitkomsten geeft.
Het is dan ook geen wonder dat marketingmodellen en marketinginformatie-
systemen steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid en elkaar hebben gevonden
in het BOM. Uiteraard is dit niet bij bominslag gebeurd. In de meer recente
beschrijvingen van marketinginformatiesystemen: Montgomery (1974), Ver-
steeg (1980), Meulenberg en Wierenga (1980), vindt men al veel aandacht voor
modellen en analysemethoden.

3.3 Perspectieven

Het ontstaan van deze geintegreerde beslissingsondersteuningssystemen wordt
begunstigd door de volgende factoren:
(i) Ms gevolg van onderzoek op het terrein van de marketing onstaat steeds
meer inzicht in de werking van marketinginstrumenten. Dit inzicht is van
groot belang bij het opstellen van modellen. Als voorbeeld kan hier worden
genoemd het geheel aan inzichten, opgedaan bij empirische studies verricht
gedurende de laatste tien jaren, over de relatie tussen reclame-uitgaven en
verkopen (Leone en Schultz, 1980).

(ii) Het beschikbaar komen van meer en betere data. Mede als gevolg van au-
tomatisering en elektronica kunnen databanken gevoed worden met gegevens
uit de eigen onderneming (verkopen, facturering), van detaillistenpanels, con-
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sumentenpanels, omnibusonderzoek, scanner-gegevens (UPC), instellingen
als CBS, EVD enz. Uiteraard moet er bet nodige werk worden verricht om de-
ze gegevens goed met elkaar te laten ‘sporen’.

(iii) Ontwikkelingen op bet gebied van computers. Op het terrein van de hard-
ware betreft dit vooral zaken als (geheugen)capaciteit, snelheid, gebruikers-
vriendelijkheid en de fors gedanide kosten. Belangrijk is ook het beschikbaar
komen van minicomputers, die eventueel ook kunnen worden gebruikt als
eindstations voor een centrale computer. Hierdoor kan men in een BOM het
computergebruik decentraliseren. Verder moeten worden genoemd de toene-
mende mogelijkheden om over grote afstanden computers aan elkaar te kop-
pelen (telecommunicatie). Bij de software zijn de ontwikkelingen minder spec-
taculair. De produktiviteitstijging is veel minder dan bij hardware en wordt
per jaar op 10% geschat, waardoor naar schatting de software-kosten mo-
menteel 85% van de computerkosten uitmaken (in de jaren vijftig was dit
30%), zie Branscomb (1982). Met name wordt geprobeerd via betere software
de computer meer gebruikersvriendelijk te maken, zodat deze toegankelijk is
met een minimum aan conventies. Aan de hand van de recente Special over
computers en elektronica van het blad Science (1982) kan men zich verder een
beeld vormen van de ontwikkelingen op dit terrein.

Gebruik van BOM

9
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Figuur 1. Start van de produktlevenscyclus van BOM (speculatief)

Veel van de hier gesignaleerde ontwikkelingen vonden hun oorsprong in de
Verenigde Staten. Echter, in Nederland werd aan de rol van de computer in
marketing ook al vroegtijdig aandacht besteed. Op 27 november 1970 belegde
het NIMA een symposium over ‘Marketing en Computer’ waar meer dan 4~0
deelnemers waren. De verwachtingen waren blijkbaar hoog gespannen: 55%
van de ge~nqueteerde nanwezigen verwachtte binnen twee jaren de computer
te gebruiken voor modellen in marketing; 84% verwachtte dat de computer
ooit in staat zou zijn ale marketingbeslissingen van de mens over te nemen
(Marketing en Computer, 1971).
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Inmiddels kunnen we, met Little, constateren dat ook in Nederland het ge-
bruik van marketing-modellen nog zeer beperkt is. Er mag echter op grond
van bovengenoemde factoren en het meer beslissergericht zijn van BOM, wor-
den aangenomen dat de ontwikkeling een opgaande zal zijn. Welke van de
drie in Fig. 1 geschetste paden de produktlevenscyclus van BOM vanaf nu zal
inslaan is echter niet met zekerheid te zeggen.

Wel lijkt het waarschijnlijk dat we de bekende S-curve van een zichzelf ver-
sterkend proces te zien zullen krijgen. Wanneer een aantal bedrijven zich op
het BOM-pad begeven, zullen andere volgen, al was het alleen maar vanwege
concurrentie-overwegingen. Immers, een betere analytische basis voor marke-
tingbeslissingen betekent een comparatief voordeel in de markt.

4. SPECIFIEKE ASPEGTEN MET BETREKKING TOT BOM

4.1 BOM voor operationele versus strategische belis’singen

Tot nu toe zijn de ontwikkelde marketingmodellen en marketinginformatie-
systemen vooral bestemd geweest voor ondersteuning van operationele marke-
tingbeslissingen: de instelling van de marketing-mix voor een bepaald produkt
of een aantal produkten in een bepaalde markt. Er valt echter een toenemende
belangstelling te bespeuren voor strategische marketingplanning (Abell &
Hammond, 1979, Day, 1977, Wind en Mahajan, 1981) en gezien de betekenis
van marketing bij de lange-termijnplanning, dient ook op dit terrein aan syste-
matische dataverzameling en analyse te worden gedaan. Montgomery en
Weinberg (1979) beschrijven een zg. Strategisch Intelligence System (SIS),
waarmee op een georganiseerde wijze volgens vaste procedures informatie
wordt verzameld en opgeslagen met betrekking tot voor strategische planning
belangrijke factoren als concurrentie (huidige en toekomstige), technologische
ontwikkelingen, de economie, politieke (o.a. overheidsmaatregelen) en sociale
factoren. Alleen met behulp van dergelijke informatie is een pro-actief in
plaats van een re-actief beleid mogelijk.

Wind (1981) beschrijft de belangrijkste elementen die een marketing-
geori~nteeid strategisch planningmodel moet bevatten. Om beslissingen ten
aanzien van de toekomstige produkt/markt-portfolio4 te kunnen nemen (pro-
duktontwikkeling, ontwikkeling van nieuwe markten, fusies en overnames), is
er een duidelijke integratie nodig van marketing met produktie, fmanciering,
research en development.
Larrech~ en Srinivasan (1981) komen met een uitgewerkt model voor strate-

gische planning. Ook hier staat het marketingbeleid in de verschillende busi-
ness units in duidellik verband met financi~le aspecten als investeringen, cash
flow, profits e.d. Kenmerkend voor het niveau waarop hier over marketing-
beslissingen wordt gedacht, is het gebruik van ~n functie die voor een bepaal-
de business unit de relatie tussen het geheel aan marketing-inspanningen
(‘Marketing Investment’) en het marktaandeel beschrijft. Het uitwerken van
de totale marketinginspanningen in een meer gedetailleerde marketing-mix is
een aangelegenheid van meer operationeel karakter.
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4.2. Mate van gedetailleerdheid waarmee het marketingproces wordt weerge-
geven

Veel marketingmodellen hebben een macro-karakter: variabelen als reclame-
uitgaven en verkopen worden op geaggregeerd niveau met elkaar in verband
gebracht, zonder dat wordt gespecificeerd hoe de samenhang op micro-niveau
(de consument) werkt. Het model krijgt daardoor een zeker ‘black box’ ka-
rakter, hetgeen zowel uit wetenschappelijk oogpunt als uit het oogpunt van
vertrouwenwekkendheid bij de marketing-beslisser nadelig kan zijn. Er valt
daarom veel te zeggen voor de ontwikkeling van geintegreerde modellen waar-
bij de macro-uitkomsten een gevolg zijn van wat er op micro-niveau gebeurt.
Dergellike modellen geven een veel beter inzicht in het marketingproces. Rao
en Sabavala (1981) ontwikkelden zo’n model. Hierin wordt bijvoorbeeld de
invloed van de reclame op de verkopen weergegeven door de volgende reeks
relaties:
reclame —* perceptie van produkten —* nut
(preferentie) met betrekking tot produkten —~ aankoopkansen van produkten
—* verkopen.

Ook MARKSTRAT (Larrech~ en Gatignon, 1977), een marketing-game,
kent zo’n micro-model voor de werking van marketingvariabelen. Hier ver-
oorzaken produktverandering en reclame gewijzigde posities van de produk-
ten in de meerdimensionale perceptieruimte (andere posities ten opzichte van
de constant gezochte ideaalpunten van de consumenten) en langs deze weg
hebben de marketingvariabelen invloed op koopkansen en daardoor op
marktnaiidelen. Aldus worden modellen van het consumentengedrag geYnte-
greerd met marketingbeslissingsmodellen.

4.3. Kwant~ficering van de mode/len

Om met een model te kunnen werken moeten de relaties in het model worden
gekwantificeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat het model moet aangeven hoe-
veel eenheden van een produkt er extra zullen worden verkocht bij een bepani-
de toename van de reclame-inspanningen. Een belangrijke bron van gegevens
voor deze kwantificering (of parametrisering) vormen de gegevens uit het ver-
leden (zie Leeflang en Reuyl (1982) over het gebruik van dergelijke gegevens
voor de parametrisering van een model). Niet altijd zijn dergelijke gegevens
echter nanwezig, en soms zijn ze niet (meer) bruikbaar ook al zijn ze beschik-
baar. Dit kan worden veroorzaakt door een gebrek nan variatie in het materi-
nal, mnar ook door veranderde omstandigheden waardoor gegevens niet meer
relevant zijn: Naert en Weverbergh (1981). Het ontbreken van historische ge-
gevens hoeft echter niet het gebruik van modellen onmogeiik te maken. Ge-
noemd werd al de decision calculus-benadering van Little (1970), waarbij
de responsfunctie (de relatie tussen marketing-inspanningen en verkopen)
wordt vastgesteld mede op basis van het oordeel van de marketingbeslisser.
Op grond van verschulende ervaringen kan worden geconstateerd, dat marke-
tingbeslissingen ook met deze subjectieve elementen bevattende decision cal-
culus-modellen aanmerkelijk kunnen verbeteren (Lodish, 1981). Een belang-
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rijk voordeel van deze modellen is dat het noodzakelijk is de marketingbeslis-
ser zeer nauw bij het modelbouwproces te betrekken.

4.4. Mode/len voor beschnjving van het marktmechanisme versus normatieve
mode/len

Zoals reeds werd opgemerkt waren de vroege marketingmodellen vooral
geinspireerd door de optimaliseringstechnieken en daardoor sterk normatief
gericht. Het ging om het vinden van het optimum: de beste beslissing. De hui-
dige ontwikkeling is meer gericht op het construeren van model/en van het
marktmechanisme (Parsons, 1981) waarmee de relaties tussen de relevante va-
riabelen in een markt worden beschreven. Met een dergellik model kan, onder
veronderstellingen met betrekking tot de andere variabelen, worden voorspeld
hoe het effect van een bepaalde marketing-mix zal zijn op verkopen, markt-
aandeel, enz., d.w.z. ter beantwoording van de vraag: ‘Wat gebeurt er
indien?’
Een normatiefmodel daarentegen bevat paast een model van het marktme-

chanisme ook een doelfunctie. Het gaat er dan om een marketing-mix te yin-
den die deze doelfunctie maximaliseert. Dit is het antwoord op de vraag: ‘Wat
dient er te gebeuren?’ Het formuleren van een passende doelfunctie is niet al-
tijd even eenvoudig: hoe moet bijvoorbeeld korte-termijnwinst worden afge-
wogen tegen lange-termijn-marktaandeel? Daarnaast leidt een realistische for-
mulering van het marktmechanisme vaak tot modellen die niet rechttoe-
rechtaan met een standaard-optimaliseringstechniek oplosbaar zijn (Zoltners,
1981). Wanneer we een model primair willen laten functioneren als het ver-
leagstuk van het denkproces van de beslisser, dan is de belangrijkste bijdrage
de beschrijving van het marktproces. Dit laat de afweging van de resultaten
tot het domein van de manager.
Het is met behulp van de huidige computertechniek geen enkel probleem om
grote aantallen strategie~n door te exerceren (simulatie). Uit deze alternatie-
yen kan vervolgens een keuze worden gemaakt.

4.5. Indeling van enkele mode/len

Zonder enige pretentie van volledigheid worden in deze paragraaf een aantal
in de literatuur verschenen marketingmodellen genoemd. De ruimte voor ver-
dere bijzonderheden over deze modellen ontbreekt. De lezer wordt hiervoor
verwezen naar de literatuurreferenties.
Een bruikbare indeling5 is die naar de fase van de produktlevenscyclus van

het produkt. In de sfeer van positionering en design van nieuwe produkten
kunnen worden genoemd PERCEPTOR (Urban, 1975) en POSSE (Green,
Carroll en Goldberg, 1981). lets verder in de levenscyclus: het pre-
testmarktstadium, kunnen de modellen ASSESOR (Silk en Urban, 1978) en
SENSOR (Magnin, 1982) worden gebruikt.
Voor de beschrijving van het trial-repeat proces na introductie van een

nieuw produkt (eventueel op testmarktschaal) kunnen modellen als SPRIN-
TER (Urban, 1970), DEMON (Learner, 1968) en NEWS (Pringie, Wilson en
Brody, 1982) nuttige diensten bewijzen.
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Modellen voor het marktbeleid t.b.v. het gevestigde produkt zijn BRAN-
DAID (Little 1975) en MAPLAMOD (Bloom en Stewart, 1977).
Voor de afstervingsfase van een produkt zijn tot nu toe weinig specifieke

modellen ontwikkeld. Wel wordt hieraan aandacht besteed in het kader van
portfolio-modellen: Day (1977).
Een andere indeling van modellen is naar de instrumenten van de

marketingmix waarop ze speciaal zijn gericht. Zo zijn er vrij veel modellen
op het terrein van het produktbeleid: naast de hierboven reeds genoemde mo-
dellen kan over modelmatige benaderingen op dit gebied nuttige informatie
worden gevonden in: Pessemier (1976), Hauser en Urban (1977) en Shocker &
Srinivasan (1979). Modellen op het terrein van reclame zijn: ADBUDG (Lit-
tle, 1970), MEDIAC (Little & Lodish, 1969), ADMOD (Aaker, 1975) en Wie-
renga (1981). Daarnaast zijn er tal van econometrische ‘ad hoc’ modellen op
het gebied van reclame: voor beschouwingen hierover zie Little (1979b), Leef-
lang en Reuyl (1982). In de sfeer van verkoopbevordering d.m.v. vertegen-
woordigers vinden we de eerder genoemde modellen CALLPLAN (Lodish,
1971) en DETAILER (Montgomery e.a., 1971).
Op het gebied van prijs en distributie zijn de modellen minder talrijk. Voor-

beelden zijn: Edelinan (1965) voor prijs, en Wierenga en Van Tilburg (1977)
voor distributie (detailhandel).
De meeste marketingmodellen hebben een zeker zwaartepunt in ~n van de

mix-elementen. Daarnnast zijn er enkele modellen die in principe de hele
marketing-mix beslaan. Voorbeelden hiervan zijn de genoemde modellen
BRANDAID en MAPLAMOD.

4.6. Maatwerk of confectie?

Uit het voorgaande blijkt dat er in de literatuur een groot aantal modellen zijn
verschenen die een mm of meer algemene opzet hebben, d.w.z. niet uitsluitend
zijn toegesneden op een bepaalde toepassingssituatie. Een aantal van deze mo-
dellen wordt door adviesbureaus op de markt gebracht. Niet in alle gevallen
kan men een dergellik model echter zonder meer toepassen. De gebruiker
dient zich er terdege van te overtuigen dat de wijze waarop de responsrelaties
in het model zijn gespecificeerd, voor zijn situatie passend is. Daarnaast moet
worden gewaakt voor het zonder meer overplanten van bepaalde co~fficienten
in het model die in andere markten onder andere omstandigheden zijn geschat
(by. de Amerikaanse markt).
Bij veel modelgebruik is maatwerk geboden, of dienen bestaande modellen

op zijn minst te worden aangepast. Hierbij doet men er echter wel verstandig
aan niet volledig vanaf nul te beginnen, maar nuttige elementen uit bestaande
modellen over te nemen. Op deze wijze kan toch worden geprofiteerd van de
grote hoeveelheid ervaring die er inmiddels op het terrein van marketingmo-
dellen is opgedaan.

5. CONCRETE ERVARINGEN MET BOM

Het ontwikkelen en gebruiken van een BOM heeft uiteraard een opbrengsten-
en een kostenkant. Wij kunnen hier niet diep ingaan op kosten- en op-
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brengstenmeting van marketingmodellen (zie hiervoor Naert & Leeflang, Hfd.
14), maar zullen concreet enkele voorbeelden noemen van toepassingen waar-
bij de opbrengsten als gevolg van betere belissingen direct aan te geven zijn
(soms in concrete geldbedragen).

a. Pr~sstelling: Edelman (1965)
In dit kiassiek geworden artikel gaat het om het afgeven van een prijs voor

een bepaalde opdracht, waarvoor men in concurrentie is met andere bieders.
De laagste bieder krijgt de opdracht. De verwachtingen m.b.t. de hoogte van
de concurrerende prijzen zijn essentieel. Edelman laat zien dat bet gebruik van
een model waarbij de kwantificering van dit model volledig gebaseerd is op
het oordeel van de manager, tot systematisch betere prijzen leidt (vaker onder
het laagste concurrerende bod en met een kleiner verschil tussen dit bod en het
eigen bod) dan wanneer de managers zonder model een prijs afgeven.

b. CALLPLAN: Lodish (1971, 1981)
In dit model voor de planning van vertegenwoordigersbezoeken moeten de

vertegenwoordigers zelfde responsfuncties aangeven: het effect van bet aantal
bezoeken op de verkopen aan een klant. CALLPLAN is inmiddels 25 keren
toegepast (Lodish, 1981).
Dit model is ~n van de weinige waarbij door middel van een veldexperi-

ment de inyloed van modelgebruik op bet resultaat is vastgesteld. Fudge en
Lodish (1977) beschrijven een experiment met tien paren vertegenwoordigers
voor een luchtvaartmaatscbappij, waarbij van ieder paar ~n (aselect bepaal-
de) vertegenwoordiger met CALLPLAN werkte en de ander niet. De stijging
van de verkopen in de zes maanden durende onderzoekperiode was bij de
CALLPLAN gebruikers 8% groter dan bij de vertegenwoordigers die niet met
dit model hadden gewerkt.

c. Andere Decision Calculus-mode/len (Lodish, 1981)
Lodish bescbrijft de opzet en implementatie van een BOM voor een detail-

bandelsorganisatie. De door bet BOM veroorzaakte meer analytische benade-
ring van de marketingbeslissingen maakte duidelijk waar belangrijke lacunes
zaten met betrekking tot kennis van de werking van de markt. Dit leidde tot
het uitvoeren van experimenten, o.a. met betrekkingtot prijsstelling en media-
keuze bij reclame. Vermeld wordt dat alleen al de winstverbetering als gevoig
van beleidsaanpassingen op grond van deze experimentresultaten vele malen
groter is dan de kosten van bet bouwen van bet systeem.
Lodish beschrijft verder de toepassing van BRANDAID in een onderne-

ming van consumentenprodukten. Nadat BRANDAID was geYmplementeerd,
met veel subjectieve input van de betrokken managers, werd bet model ge-
bruikt voor bet doorrekenen van alternatieve strategie~n. De meest perspectief
biedende strategie, een prijsverhoging, werd doorgevoerd en leidde tot een
winstverbeteringscij fer in de orde van grootte van $5 milj oen.

d. MAPLAMOD (Bloom en Stewart, 1977)
Het model van Bloom en Stewart, ontwikkeld voor Beecham Products (fris-

dranken, toiletartikelen, pharmaceutica) heeft een zeer eenvoudige structuu~
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waarbij de marketingvariabelen prijs, reclame en below-the-line activiteiten,
inbet model zijn opgenomen. Het model heeft het voordeel dat het direct aan-
sluit bij de wijze waarop jaaroverzichten en jaarplannen voor individuele mer-
ken worden opgesteld. Hierdoor wordt het model vooral gebruikt bij de bepa-
ling van jaarbudgetten voor reclame en below-the-line. Ook hier is een deel
van de input subjectief. Het model wordt interactief gebruikt met behulp van
een terminal. Behalve voor de jaarlijkse budgettering wordt bet model ook ge-
bruikt voor speciale analyses. Zo werd bijvoorbeeld met behulp van het model
ontdekt dat een produkt dat aan het einde van de levenscyclus scheen, via een
forse prijsdaling weer winstgevend kon worden gemaakt.

e. Een reclamemodel (Wierenga, 1981)
Dit model beschrij ft de invloed van reclame-activiteiten in verschillende me-

dia (radio, T.V., dagbladen) op de bezoekersaantallen van een recreatiepark.
Hierbij gaat bet zowel om de verdeling van het reclamebudget over de media
en in de tijd (de bepaling van de tijdstippen van de reclame-uitingen) als om
het vraagstuk van de hoogte van het reclamebudget.
Het model werd gekwantificeerd op basis van historische gegevens. Het

bleek dat door een betere allocatie van het huidige reclamebudget het aantal
bezoekers per jaar met 110.000 kan worden verhoogd. T.V.- en radioreclame
zou moeten worden opgevoerd ten koste van dagbladen. Verder bleek dat de
marginale opbrengst van de reclamegelden op basis van daarmee gegenereerde
bezoekersnantallen ongeveer twee gulden per gulden reclame bedroeg. Er was
dus zeker geen sprake van ‘overspending’, maar eerder aanleiding tot enige
opvoering van het reclamebudget.

f. Econometrische mode//en in het algemeen
Bass (1980) beschrijft enkele gevallen van het gebruik van econometrische

modellen in marketing en gaat in het bijzonder in op het winstpotentieel van
de toepassing van deze modellen bij reclame.

g. Laboratoriumexperimen ten
Behalve op praktijkschaal zijn sommige modellen ook in het laboratorium

beproefd. McIntyre (1982) rapporteert over een experiment met MBA-
studenten die met behulp van een CALLPLAN-model een promotioneel bud-
get over territoria moesten verdelen. Een andere even grote groep moest de-
zelfde verdeling uitvoeren zonder model. Het bleek dat de modelgebruikers
een hogere winst realiseerden en minder grote fouten maakten in de toewijzing
van de budgetten. Een ander opvallend verschijnsel was dat modelgebruikers
grotere stappen durfden te nemen (grotere veranderingen in de beslissingen)
van de ene op de andere periode. Waarschijnlijk hangt dit samen met het gro-
tere vertrouwen in hun beslissingen die bij modelgebruikers werd geconsta-
teerd. De resultaten van Chakravarti e.a. (1981), die ook onder laboratorium-
omstandigheden beslissers met een model lieten werken (ADBUDG), laten
geen positief effect van bet model zien. Waarschijnlijk moeten deze resultaten
echter worden toegeschreven aan specifieke omstandigheden met betrekking
tot bet model (Little en Lodish, 1981).
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6. IMPLEMENTATIE VAN BOM

6.1. Voorwaarden voor implementatie:

‘A good manymarketing executives in the deepest recesses of their psyches are
artists, not analysts Their temperament is antipathetic to system, order,
knowledge They revel in chaos, abhor facts and fear research’, Adler
(1967, p. 86).

Een BOM kan alleen succesvol zijn als het gebruikt wordt en werkellik van in-
vloed is op de genomen marketingbeslissingen. Daarom wordt in toenemende
mate bij ‘Decision Support Systems’ aandacht besteed aan implementatie:
Schultz en Henry (1981), Naert en Leeflang (1978, Hfd. 13). De communicatie
tussen gebruiker (de marketingbeslisser) en de modelbouwer krijgt hierbij veel
aandacht. Eerder in dit artikel werd er al op gewezen dat bij de opzet van een
BOM rekening moet worden gehouden met de situatie waarin de marketing-
beslisser opereert. Hoewel het in de nanhef van deze paragraaf gegeven citaat
de analytische instelling van de marketingbeslisser wellicht al te negatief af-
schildert, moet toch rekening worden gehouden met een wat andere mentali-
teit dan die van de modelbouwer: ‘Marketing managers tend to act before they
think, if they ever think; management scientists think before they act, if they
ever act’ (aangepast naar Little, 1970).
Voor het aangeven van de mate van wederzijds begrip tussen modelbouwer

en modelgebruiker wordt yank de indeling van Churchman en Schainblatt
(1965) gehanteerd. De minst ideale situatie is die waarbij noch de modelbou-
wer de modelgebruiker begrijpt, noch omgekeerd. Tussenposities zijn dat er in
de ene richting wel begrip is, maar in de andere richting niet. Het beste is uiter-
aard de situatie waarin de modelbouwer een goed begrip heeft voor de proble-
matiek waar de marketingbeslisser v~or stant, terwijl anderzijds de marketing-
beslisser (althans in grote liinen) weet hoe de gebruikte modellen in elkaar zit-
ten.
In de ‘traditionele situatie’ werken de beslisser en de modelbouwer geheel

gescheiden. Op een bepaald moment is het model klaar en wordt de beslisser
geacht het model te gebruiken. Het is allerminst zeker dat dit dan ook gebcurt.
Een ‘evaluationair’ modelbouwproces, waarbij met een erg simpel model
wordt begonnen, dat vervolgens in samenspraak met de beslisser verder wordt
uitgebouwd, biedt veel meer kans op succes (Urban en Karash, 1971; Alavi en
Henderson, 1981). Participatie van de beslissers in het modelbouwproces is
erg belangrijk.
Ms andere factoren die belangrijk zijn voor de geslaagde implementatie van

een BOM kunnen worden genoemd (Schultz en Henry, 1981):
— ‘organisational validity’: mate waarin het BOM past in de bestaande orga-

nisatie;
— congruerttie van doelstellingen van modelbouwer en modelgebruiker;
— persoonlijk belang van de beslisser bij modelgebruik;
— beslissingsstijl of cognitieve stijl van de beslisser (meer analytisch versus

meer heuristisch ingestelde individuen);
— mate van dringendheid;
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— neiging tot verandering;
— persoonlijke relatie tussen marketingbeslisser en modelbouwer;
— steun van de topleiding.

6.2. De rol van de marktonderzoeker m.b.t. BOM

Tot nu toe heeft de marketingbeslisser in dit artikel centraal gestaan. Immers,
ter ondersteuningvan zijn beslissingen is het BOM bedoeld. Welke is echter de
rol van de marktonderzoeker in dezen? Minimaal moet hij er rekening mee
houden dat de door hem verzamelde gegevens ingevoerd zullen moeten wor-
den in het BOM en daarom qua karakteristieken, zoals gebruikte indelingen in
produkten, periodenindelingen e.d. met de andere gegevens in het BOMmoe-
ten sporen.

Een veel aantrekke/ijker situatie lU/ct echter die waarbU de marktonderzoeker
een centrale rol kriygt bi] de opzet en het functioneren van het BOM.
Dit betekent dat men verder gaat dan de traditionele rol van het aandragen

van door de belissers gevraagde informatie over markten. Heel nadrukkelijk
gaat de marktonderzoeker zich dan bezighouden met de rol die de verschillen-
de soorten informatie spelen in de te nemen marketingbeslissingen. Vanuit de-
ze ori~ntatie zal hij initiatieven nemen tot uitbouw/aanpassing van het BOM,
zodat dit in de toekomst zijn beslissingsondersteunende rol nog beter zal kun-
nen vervullen. De marktonderzoeker kan aldus als ‘informatie- en beslissings-
analist’ de directe verbinding vormen tussen de marketingbeslisser en het
BOM.
Voor de externe marktonderzoeker liggen er mogelijkheden in het opbou-

wen van expertise op het terrein van beslissingsondersteuningssystemen. Met
name de kleine en middelgrote ondernemingen zullen in het algemeen niet zelf
de know-how in huis hebben voor het opzetten van een BOM. Deze deskun-
digheid moet dus worden ingekocht. Enerzijds kan deze afkomstig zijn van
computerspecialisten die zich ori~nteren op de marketing, anderzijds kunnen
marktonderzoekbureaus met deskundigheid inzake computers, modellen, etc.
deze adviezen geven.
Zowel voor de interne als de externe marktonderzoekers zal de opbouw van

deskundigheid ten behoeve van BOM de nodige studie vragen. Deze zal liggen
in de sfeer van informatica, systeemanalyse, programmeren, modellenbouw
en statistiek. We zagen eerder dat sofware-ontwikkeling bij het opzetten van
een BOM een zeer belangrijke activiteit is. Aan deze scholing zal in de komen-
de tijd de nodige aandacht moeten worden besteed. Op deze wijze kunnen, in
onderling samenspel, marketingbeslissers en marktonderzoekers komen tot
een zo goed mogelijke opzet en gebruik van BOM, steeds gericht op het uitein-
delijke doel: betere (= meer profijtelijke) beslissingen in het marketing mana-
gement.
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NOTEN

I. In deze tekst wordt de marketingbeslisser steeds in de mannelijke vorm aangeduid. Uiteraard
kunnen de desbetreffende functies evengoed door vrouwen als door mannen worden uitgeoe-
fend.

2. Engelse term. ‘Decision Support Systems’.
3. De afkorting BOM kan staan zowel voor bet meervoud: Beslissings Ondersteuningssystemen
als voor het enkelvoud: Beslissings Osidersteuningssysteem.

4. Als een onderneming met verschillende produkten actief is op verachillende markten, dan
wordt het geheel aan produkt/niarkt-combinaties van die onderneming een ‘portfolio’ ge-
noemd. Voor literatuur over portfolio-analyse zij verwezen naar: Abell en Hammond (1979),
Day (1977) en Wind en Mahajan (1981).

5. Eerder werd een indeling gemaakt in strategische modellen versus modellen voor operationele
beslissingen. Van de eerst gevonden categorie werden er een aantal genoemd. De hier genoem-
demodellen zijn vrijwel alle gericht op operationele beslissingen.
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2. Enqu&eren met de computer:
een nieuwe kans voor ‘moeilijke’
vraagtechnieken

A.E. BRONNER EN R. DE HOOG

SAMENVATTING

Vele jaren werden computers in het sociaal-wetenschappelljk onderzoek alleen voor de analyse
van gegevens gebruikt. Dc laatste jaren breiden de toepassingsmogelijkheden zich ook ult tot de
dataverzamelingsfase. Voor- en nadelen hiervan worden geschetst. Het aantrekkelijke van de
computer is dat deze dataverzamelingstechnieken mogelijk maakt die in een gewone enquete van-
wege de complexiteit niet of nauweiiks hanteerbaar zijn. Dit betekent enerzijds nieuwe kansen
voor oude technieken, zoals conjunct meten en de repertory grid, en anderzijds de mogeijkheid
technieken te ontwikkelen die voordien nag niet bestonden. Als voorbeeld van een nieuw ontwik-
kelde techniek wordt het programma GODDESSgepresenteerd, dat wellicht in de toekomst uitge-
bouwd kan warden tot cen prograinma voorproduktontwikkeling. Karl geformuleerd is het kern-
voordeel van al deze technieken dat dynandsch geynterviewd kan warden, dat wil zeggen dat de
volgende vraag die gesteld wordt afhankelijk is van het antwoord op de vorige vraag. Deze wijze
van interviewen kan vergeleken warden met schaken met een computer. Aan het slot van het arti-
kelwarden problemen geschetst, zoals het ondervangen van onverwachte gebruikersacties, en be-
grijpelijkheid van formuleringen.

1. INLEIDING

In het sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft de computer zich vanaf het
midden van de zestiger jaren een duidelljke plaats verworven in die fase van
het onderzoek, waarin de gegevens verwerkt worden. Aanvankelijk lag de na-
druk op het gebruik van ponskaarten en vaak door de onderzoeker zeif ge-
schreven ad hoc programma’s, later verschoof het accent naar complete pro-
grammapakketten, voorzien van een eigen stuurtaal (SPSS, BMDP e.d.).
Toch bleef in deze verschuiving ~n ding hetzelfde: de computer werd vooral
gebruikt voor rekenwerk, voor het analyseren van gegevens. Pas de laatste ja-
ren zijn nieuwe toepassingen ontdekt. Deze ontwikkellng hug samen met de
volgende factoren:
— verbeterde mogeiikheden voor interactief gebruik van de computer, dat
wil zeggen dat het niet meer strikt noodzakelijk is gegevens eerst via de
ponskaart in de computer te brengen. Dit leidde tot zogenaamde on-line
dataverwerking;

— de mogeijkheid om via telefoonlijnen ook op afgelegen plaatsen met de
computer m contact te komen, hetgeen in feite leidde tot mobiiteit
van de computer

— de afflemende kosten van computer hardware, vooral belichaamd in de op-
komst van de mini- en micro-computers. Ook deze micro-computers verho-
gen de mobiliteit.
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Gezamenii k hadden deze factoren als gevoig dat ge~xperimenteerd kon wor-
den met het enqueteren via de computer. Een parallelle ontwikkellng viel ook
te constateren in de medische wetenschappen, waar computerondersteunde
anamnese werd beproefd (zie o.a. Lucas, 1977). Nu kan gesteld worden dat
het op dit moment niet zo’n probleem is om een standaardvragenlijst uit een
enqu~te om te zetten in een interactief computerprogramma. Wat w~1 een pro-
bleem is, is of dat soort programma’s ook door ge~nqu&eerden zelfstandig ge-
bruikt kunnen worden. Het gaat immers om een dialoogvorm die afwijkt van
de gebruikeiike. Op deze kwaliteitsvraag ~n op de vraag of dataverzanieling
via de computer misschien meer mogelijkheden biedt dan alleen de vervanging
van de ene enqu&evorm door de andere, gaan we in dit artikel wat nader in. In
beide gevallen gaan we ervan uit dat een zogenaamde ‘naieve gebruiker’ (ie-
mand met geen of heel weinig ervaring met computers) direct converseert met
de computer. Wij zien dus afvan een behandeling van situaties waarin een en-
qu&eur bijvoorbeeld via een telefoon vragen stelt aan een respondent en de
antwoorden van de respondent invoert via een terminal (zie de Hond, 1981;
Cannell, Groves, 1981).

2. ON-LINE DATAVERZAMELING

De karakteristieken van on-line dataverzameling vallen als volgt kort weer te
geven:
— de respondent bevindt zich achter een standaard-display terminal met toet-
senbord (we zien af van meer geavanceerde communicatiemedia als licht-
pen en ‘pad’);

— vragen en antwoordmogelijkheden verschijnen op het scherm;
— de respondent kiest ~n van de antwoordmogelijkheden en tikt daarvan
(meestal) het nummer in;

— de volgende vraag verschijnt, enzovoorts, totdat de enqu~te afgelopen is.

In concreto komen we dit in twee situaties tegen:
— de respondent komt naar een speciale experimenteerruimte;
— de ‘interviewer’ komt met een draagbare mini-computer bij de respondent
thuis (zie Saris, de Pijper, Neijens, 1980).

Welke van deze twee situaties de voorkeur heeft, valt moeilijk te zeggen. De
speciale experimenteerruimte heeft als voordeel dat het een rustige omgeving
cre~ert, maar als nadeel dat de respondent moet reizen, hetgeen een grotere
non-respons kan opleveren. I-let thuis afnemen ondervangt het bezwaar van
het reizen, rnaar eist bijzonder mobiele en betrouwbare apparatuur en legt bo-
vendien een zwaar tijdsbeslag op instructeurs. Wat betreft voorkeuren van de
respondenten zeif is er niet veel bekend. In een onderzoek (Bronner, De Hoog,
1982) stelden wij deze vraag aan een veertigtal proefpersonen. Daarvan gaf
2OWo de voorkeur aan het komen naar een experimenteerruimte (de situatie in
dat onderzoek), terwijl 13% liever de enqu&eur met mini-computer thuis had
ontvangen. Tweederde gaf aan dat het hun niet veel uitmaakte.

Afgezien van de vraag welke situatie de voorkeur verdient, is natuurlijk ook
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de vraag naar de voor- en nadelen van on-line dataverzameling z~1f van be-
lang. De voordelen zullen wij behandelen aan de hand van enkele kenmerken-
de onderdelen van het onderzoekproces.

Voordelen

Vragenlijstontwerp:
— complexe ‘routing’-procedures kunnen opgenomen worden in het compu-
terprogramma, waarna de respondent zich als het ware ongemerkt door de
complexe lijst heenwerkt;

— rotatieprocedures, random presentatie, kunnen onder controle gehouden
worden;

— de onderzoeker wordt gedwongen goed na te denken over de vragen die
gesteld moeten worden. Immers, een ‘gemakkelijke’ open vraag kan
meestal niet gesteld worden, omdat programma’s de ingewikkelde ant-
woorden danrop (nog) niet kunnen verwerken;

— speciale vraagstellingstechnieken kunnen worden toegepast, technieken die
via enqueteurs te grote moeilhj kheden opleveren (daarop komen we straks
nog terug);

— sommige nogal persoonlij ke onderwerpen lenen zich beter voor enquete-
ring met de computer dan met een enqu&eur (Lucas, et al., 1977).

Interviewer bias:
— het veidwerk kan op uniforme wijze en enqueteurs-onafhankelijk uitge-
voerd worden (zie ook De Hond, 1981);

— interviewerfouten worden ondervangen, te denken valt onder andere aan
het overslaan van vragen, het voorleggen van verkeerde antwoordaltema-
tieven, het volgen van een verkeerde route, schrijf- en begripsfouten.

Coderen en ponsen:
— doordat de gegevens direct in geprecodeerde vorm worden opgeslagen,
worden de tijdrovende en foutengevoelige fasen coderen en ponsen over-
geslagen.

Analyse:
— het is in principe mogeiik om direct na het interview tot (standaard) analy-

se over te gaan. ‘For example: regression analysis can be done and a plot
showing the relationship between two variables can be made.’ (Saris, et al.
1980).

Flexibiiteit:
— aanpassingen in de vragenlijst zijn, indien noodzakelijk, gemakkelijk en
met geringe kosten uit te voeren gedurende de loop van het onderzoek.

Vatten wij deze voordelen samen, dan geldt dat er sprake is van een versnel-
ling van het onderzoekproces, van flexibiliteit in de vragenlijstconstructie, vati
betere (meer precieze) data en van het stimuleren van het gebruik van nieuwe
vraagstellingstechnieken.
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Nadelen

— de methode is hoofdzakelijk bruikbaar wanneer het gaat om een onder-
werp waarvan de vragen in gestructureerde vorm gesteld kunnen worden;

— wanneer de hardware en software niet uiterst betrouwbaar zijn, kan een
sessie abrupt afgebroken worden, met ale vervelende gevolgen van dien;

— respondenten mogen weinig ‘techniekangst’ hebben en dienen enige type-
vaardigheid (zij het meestal in geringe mate) te bezitten. Uit door ons ge-
houden onderzoek (Bronner, De Hoog, 1982) viel op te maken dat de ver-
eiste vaardigheid niet groot behoeft te zijn;

— omdat mensen yank slecht lezen, dienen de vragen zo eenvoudig mogelijk
te zijn. Complexe vragen met uitgebreide instructies en/of toelichtingen lij-
ken niet aanbevelenswaardig, temeer daar ook een scherm maar een be-
perkte hoeveelheid informatie kan bevatten;

— omdat steun van de interviewer ontbreekt (uitleg, verheldering) moeten de
vragen zo geformuleerd zijn dat ze in principe voor elke respondent in de
steekproef begrijpelijk zijn; het is de vraag of dat wel te realiseren is;

— achteraf na enkele vragen een antwoord corrigeren is lastiger dan in een
mondelinge gesprekssituatie;

— het toepassingsgebied lijkt voornamelijk nog beperkt te zijn tot kleine
steekproeven. Het direct via de computer ondervragen van honderden
respondenten, gespreid over het gehele land, is om praktische en financi~le
redenen momenteel nog onmogelijk. Dat zou kunnen veranderen wanneer
informatiemedia als Viditel een bredere verspreiding onder de bevolking
zouden vinden.
Samenvattend: de benadering legt beperkingen op aan het soort vragen dat

gesteld kan worden, eist uiterst betrouwbare hard- en software, en is vooral
bruikbaar bij kleinere steekproeven.
Uiteraard zit er aan deze nieuwe ontwikkeling ook een kostenaspect. Het is

zonder meer duidelijk dat de procedure besparingen zal opleveren in de sfeer
van codering en ponsen, deze worden in feite geheel overbodig. In hoeverre er
ook besparing is in veldwerkkosten staat nog te bezien. Wanneer men kiest
voor benadering van de mensen ‘thuis’ zullen er toch ook interviewers of in-
structeurs nodig zijn, terwiji er meer in apparatuur geinvesteerd moet worden.
Met een experimenteerruimte kan men op het aantal apparaten en interviewers
besparen, maar dit brengt weer extra reiskosten van de respondenten met zich
mee. Kosten die in ieder geval gemaakt zullen moeten worden zijn die van ap-
paratuur, computertijd en programma-ontwerp en vooral het testen van pro-
gramma’s. Alles bij elkaar genomen zal er op korte termijn sprake zijn van
een kostenverhoging. Of deze acceptabel is hangt af van verwachtingen op
langere termijn en wenselijkheid van betere data.

3. UITBREIDING VAN MOGELIJKHEDEN

In het voorgaande hebben we ons vooral geconcentreerd op het enqueteren via
de computer, waarbij deze laatste als bet ware de taak van de interviewer over-
nam. Wanneer de mogelijkheden daartoe beperkt zouden blijven, dan zou
men zich kunnen afvragen of tussenvormen zoals een telefonische enqu&e met
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directe data-invoer door de interviewer niet zinniger en rendabeler zijn. Het
aantrekkelijke van de computer is echter dat deze dataverzamelingstechnieken
mogelijk maakt die in een gewone enqu&e vanwege de complexiteit niet of
nauwelijks hanteerbaar zijn. Het gaat er dan niet meer om dat men iets per
computer doet wat ook anders kan (vervanging), maar om iets dat eigenlijk al-
l~n per computer kan (vernieuwing). De computer helpt dan bij bet uitbrei-
den van bet repertoire aan onderzoektechnieken. Aan dit aspect when wij in
deze paragraaf aandacht besteden. Eerst gaan xvii in op een tweetal voorbeel-
den waarbij de computer al bestaande technieken nieuw leven inblaast, daarna
vertellen we iets over een nieuwe techniek die voor een belangrijk deel via de
computer is bedacht en ontwikkeld. De gepresenteerde technieken kunnen van
belang zijn voor bijvoorbeeld produktbeoordeling en produktontwikkeling.

3.1. Nieuwe kansen voor oude technieken

Wij zullen ons beperken tot een tweetal voorbeelden: conjunct meten en de re-
pertory grid.

Conjunct meten
Met behuip van de theorie van bet conjunct meten kan men nagaan welke

utiliteit of welk nut de consument toekent aan de verschillende waarden van
attributen of eigenschappen van produkten (zie voor toepassing van deze tech-
niek in bet Nederlandse marktonderzoek van Raay, 1978 en Zeldenrust,
1979). Van Raay paste de techniek toe in een onderzoek naar gemalen koffie
en komt tot conclusies zoals: ‘een prijsverhoging van f 3,95 naar f 4,45 heeft
een sterkere utiliteitsdaling tot gevolg dan een prijsverhoging van f 4,45 naar
f 4,95. Een lang coffeinegehalte heeft een groter utiiteitsverschil met een nor-
maal coffeynegehalte dan normaal met hoog’. De techniek wordt zeer belang-
rijk geacht om inzicht te krijgen in vaststelling van de trade-offs tussen attn-
buutniveau, vooral de prijs versus de overige produktattributen, maar blijkt
in de praktijk in enquetesituaties via enqu&eurs moeilijk toepasbaar.

MacBride en Johnson (1980) en Blaniires en Finer (1982) ontwikkelden een
computerprogramma dat tot doel heeft die conjuncte meetprocedures makke-
lijker toepasbaar te maken. De kern is dat die procedures veel moeilijke, saaie
en langdradige trade-offs vereisen. Via een interactief computerprogramma
bleken respondenten deze trade-offs veel leuker en interessanter te vinden,
waardoor veel meer mensen de procedure ook daadwerkelijk volbrachten en
bereid waren beter over de trade-offs na te denken. Bovendien merken Mac-
Bride en Johnson op (blz. 51): ‘Interview observations showed that intervie-
wer’s explanations of the conventional trade-off task were often inadequate.
The electronic methodology is superior in this regard by virtue of being self-
explanatory’.
Hieruit blijkt onder andere ook dat bet eerder gesignaleerde nadeel van be-

perkte toelichtingsmogelijkheden in sommige gevallen ondervangen kan wor-
den door ernaar te streven dat de vragen zo ‘zelfuitleggend’ mogelijk zijn.
Het kernvoordeel is echter dat deze trade-offs een dynamische structurering

van het gesprek eisen, immers de volgende trade-off die aangeboden wordt
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hangt af van het antwoord op de vorige vraag. Een dergelijke procedure is
zonder computer in een ‘gewone’ enqu~tesituatie vrijwel niet uit te voeren.
MacBride en Johnson zeggen hierover (blz. 42): ‘This process can be likened
to playing chess with a computer. The computer continually evaluates new da-
ta (each trade-off response) and makes a new move (presenting the respondent
with a challenging new trade-off decision to make)’.
De respondenten kregen ‘frames’ op het scherm te zien, waarvan voor ver-

schillende soorten auto’s een voorbeeld gegeven is (figuur I).
De computerisering van de trade-off-techniek maakt het dus mogelijk om

de theorie voor het conjunct meten in de toekomst op grotere schaal te gaan
gebruiken. Daarmee zijn overigens ook nog niet alle problemen rond deze
techniek opgelost.

Figuur 1. Vaarbeeldvan een trade-affzaals gebruikt in een camputer-interactieve pracedure (zie
MacBride en Jahnsan, blz. 43).

Wanneer men met echt bestaande alternatieven werkt, zal het over het alge-
meen onmogelijk zijn om de positie van beide alternatieven in een trade-offop
nIle andere kenmerken constant te houden (‘Remember these are the same in
all other ways’). Dat kan alleen door te abstraheren van deze re~le alternatie-
yen, bijvoorbeeld door respondenten gelijkenissen te laten nangeven tussen
die abstracties en de re~le alternatieven (zie voor een voorbeeld Bronner, De
Hoog, 1978). Ook daarbij kan de computer echter in dezelfde procedure mee
behulpzaan’i zijn, doordat voor elk afzonderlijk individu de koppeling wordt
bijgehouden tussen de geabstraheerde en re~le alternatieven.

De repertory grid techniek
Een bekend probleem in het marktonderzoek is de vraag welke attributen,

dimensies, eigenschappen, aspecten of kenmerken door mensen onderschei-
den worden aan produkten of, meer algemeen, keuze-alternatieven.
Verschillende procedures zijn hiervoor ontwikkeld (verzamelen van gelijke-

nisgegevens gevolgd door meerdimensionale schaling, open vraagtechnieken,
a priori gekozen attributen, semantische differentialen, repertory grid tech-
niek).
Eerder werden door ons sterke en zwakke punten van deze procedures ver-

geleken (Bronner, De Hoog, 1979; Bronner, 1981). Ervaringen met de reper-

Which would you prefer?

small size standard size
and and

medium speed fast speed

(Remember these are the same in all other ways)

Strongly prefer No preference Strongly prefer
left right

12 3 4 5 6 7 8 9
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tory grid techniek leren dat de belangrijkste attributen naar voren komen en
dat dit ook attributen zijn die daadwerkelijk in het proces van keuzebeinvloe-
ding te gebruiken zijn. De techniek is gebaseerd op Kelly’s personal construct
theory (Kelly, 1955).
Het idee in deze techniek is dat uit de verzamellng keuze-alternatieven tel-

kens verschillende drietallen worden geselecteerd en aangeboden aan de
respondent. Deze wordt vervolgens gevraagd of hij/zij uit dit drietal een
keuze-alternatief kan aanwijzen dat in enigerlei opzicht verschilt van de ande-
re twee. Ms het antwoord positief uitvalt wordt gevraagd of de respondent dit
verschil in termen van twee polen of tegenstellingen kan uitdrukken. Een
respondent geeft dus redenen voor onderscheiding, dit geeft de onderzoeker
zicht op de gebruikte beoordelingsdimensies. Evenals bij conjunct meten geldt
dat zeer bruikbare resultaten opgeleverd worden, maar dat toepassing in de
praktijk veel problemen geeft. Sampson (1978, p. 33) zegt hierover: ‘The in-
formation sought and collected is extremely specific. Although repertorygrids
may be administered, in conjunction with an individual intensive interview, if
the grid is executed properly, it should be exhaustive and at the end of it, both
the respondent and the interviewer will have had enough.’
Deze techniek leent zich echter ook uitstekend voor computerisering en in

het boek van Shaw (1979) zijn een aantal computerprogramma’s te vinden als-
mede enkele uitbreidingen.

Wij hebben zeif ervaring opgedaan met de repertory grid in gecomputeriseer-
de vorm in het kader van een onderzoek naar een computerprogramma voor
beslissingsondersteuning (zie De Hoog, Van Houten, 1980; Bronner, De
Hoog, 1982). In dat programma zit de grid-techniek opgenomen als methode
voor het eliciteren van relevante keuzekenmerken. Een voorbeeld van de door
ons gehanteerde vraagstelling die op het scherm verscheen, staat in figuur 2.

Figuur 2. Voorbeeld van de grid-techniek zoals gebruikt in Bronner, De Hoog, t982. (Antwoor-
den van respondenten in hokies.)

Kunt u uit het volgende drietal partijen er een in contrast brengen tot de overige twee?
t) CPN
2) CDA
3) SGP

Welk nummer heeft de partij die zich van de beide andere onderscheidt?

LIII
Waarin onderscheidt de CPN zich van de andere twee?
De CPN is .......

links
CDA en SGP zijn daarentegen .......

• . rechts

Op basis van een eerste experiment, waarbij nan 40 proefpersonen gevraagd
werd auto’s en politieke partijen te beoordelen, is de formulering verbeterd.
Een nantal duidelijke voordelen waren reeds te onderkennen: relatief veel ken-
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merken worden genoemd, men wordt niet in de verleiding gebracht voorkeur-
variante kenmerken zoals goed— slecht te noemen (zie over voorkeur-variantie
Bronner, 1981) en het programma stelt mensen in staat hun eigen specifieke
formulering voor een bepaald attribuut te geven. Zo bleek bijvoorbeeld dat er
maar liefst 42 verschillende benamingen van het links/rechts-kenmerk in de
politiek werden gehanteerd door 40 respondenten. Vooral omdat de proefper-
sonen hiema de partijen konden beoordelen op deze ‘eigen’ kenmerken, werd
de ‘persoonlljke’ benaming als bijzonder prettig ervaren.
Hoewel dus de grid-techniek ook in principe ‘met de hand’ kan worden af-

genomen, is deze voor de standaard-interviewsituatie toch vaak te complex.
Het selecteren en aanbieden van drietallen, het registreren van antwoorden en
benamingen van kenmerken, het controleren op voorkeur-variante kenmer-
ken en het noemen van tweemani hetzelfde kenmerk gaat allemaal zeer orde-
lijk en overzichtelijk via de computer en zonder registratiefouten. Het voor-
deel spreekt nog meer wanneer, zoals zo vaak in het marktonderzoek, ook een
rating-procedure volgt. Dan kunnen via de computer direct de eigen karakteri-
seringen van de keuze-alternatieven ann de respondent voorgelegd worden,
iets dat in een vragenlijst (vrijwel) onmogelijk is. Met andere woorden: de re-
pertory grid, die wat in onbruik dreigde te geraken vanwege praktische proble-
men, kan via de computer-interactieve versie weer nieuw leven ingeblazen
worden.

3.2. Het maken van keuze-alternatieven

Vank gaat het er in het marktonderzoek niet alleen om de karakterisering van
al bestaande alternatieven te achterhalen, ook het nog daarv66r liggende pro-
bleem, welke alternatieven zouden mensen eigenlijk willen hebben, stant in de
belangstelling. In marktonderzoektermen: het gnat niet alleen om produktbe-
oordellng maar ook om produktontwikkeling. Computerprogramma’s die
helpen bij het maken van eigen keuze-alternatieven kunnen ‘structuring-aid
systems’ genoemd worden. Recentelijk is door Pearl, Leal, Saleh (1980) het
programma GODDESS ontworpen, waarmee iemand keuze-alternatieven kan
ontdekken waarop deze anders niet gekomen zou zijn. Globaal werkt het pro-
gramma als volgt:
— eerst wordt het hoofdprobleem/doel/wens vastgesteld;
— daarna komen de subdoelen ann de orde die bereikt/gerealiseerd moeten
worden alvorens het hoofddoel aan bod komt;

— dan wordt gevrnagd de actiestrategieen nan te geven die de subdoelen zon-
den kunnen realiseren;

— de uitwerking van de actiestrategie~n wordt nagelopen;
— waarna de precondities daarvoor worden vastgelegd.

In figuur 3 stant een voorbeeld van deze uiteenrafeling in dialoogvorm en in
figuur 4 een grafische weergave daarvan.
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Figuur 3. Dialoog in een doelgericht zoekprogramma, zoals gebruikt door Pearl, et al., 1980, blz.
28 e.v.

Fasen Vraag uit het prograinma Voorbeeld van een ant
woord

Goal what is your problem?

Let’s analyze ways of achieving the main goal
by considering its major objectives which
must be achieved before the goal can be at-
tamed
let’s consider the objective ‘have high steady
income’; list all possible action strategies
that you can take toward the fulfillment of
‘have high steady income’; make sure that
the list contains all physically feasible ap-
proaches (including possibly ‘doing
nothing’) and that no two of them can be
combined
let’s consider the action strategy ‘open a
business’;
list the names for various detailed methods
by which ‘open a business’ can be executed;
idem ‘find a second job’;
idem ‘increase my overtime’
let’s consider the action mode ‘open a
business-franchise’;
list any preconditions that must be estab-
lished before mode ‘open a business-
franchise’ can be implemented
let’s consider the action ‘open a business-
joint-venture’;
list any preconditions that must be estab-
lished before mode ‘open a business joint-
venture’ can be implemented

improve my financial sta-
tus
have a high steady in-
come

1. open a business
2. find a second job
3. increase my overtime

1. franchise
2. joint-venture

none
none

none

having management as-
sistance

etc. tot de boom resulteert die in figuur 4 is
weergegeven.

Ook het programma GODDESS wordt gekenmerkt door het feit dat de vol-
gende actie in het programma afhangt van wat er in de vorige actie is geschied.
Eveneens geldt dat het gebruiken van de eigen bewoordingen van het individu
noodzakelijk is om het geheel zinvol te maken. Overigens zijn er ons op dit
moment geen toepassingen van GODDESS in de sfeer van het marktonder-
zoek bekend. Wel lijken deze methoden de komende jaren een belangrijke rol
bij produktontwikkeling te kunnen spelen.

Vatten wij deze paragrnaf samen, dan illustreren de drie gegeven voorbeelden
(conjunct meten, repertory grid, GODDESS) dat met behulp van de computer
nieuwe of vernieuwde technieken in enqu&es geintroduceerd kunnen worden.
Wij zouden dit willen omschrijven als dynamisch interviewen. Dit dynamisch
interviewen onderscheidt zich van het klassieke interview door het feit dat niet
alleen qua routing verschillen kunnen optreden tussen individuen, maar ook
en vooral doordat per individu de inhoud van de ene vraag afhangt van het

Subgoals

Action strategy

Action mode

Preconditions
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antwoord op een andere vraag (nogmaals: vergelijk dit met het spelen van
schaak, waarbij de zet afhankelljk is van de laatste zet van de tegenstander).
Daarnaast biedt het dynamisch interviewen per computer de mogelijkheid om
‘persoonlijke’ vragenlijsten te realiseren, dat wil zeggen vragenlijsten wnarin
de respondent herhnaldelijk zijn eigen formuleringen, zo men wil ‘taal’, zal te-
genkomen in plaats van door de onderzoeker voor hem/haar uitgekozen
woorden. Dat het ontwikkelen van een dergelijk hoogwaardig en respondent-
vriendelijk systeem speciale problemen oproept, willen we in de volgende pa-
ragrnaf naar voren halen.

4. ONTWERP- EN ONTWIKKELINGSPROBLEMEN

Met computergestuurd interviewen zijn we natuurlljk ook meteen beland op
het terrein van de ontwikkeling en kwaliteit van computerprogrammatuur.
Een zeer uitgebreid terrein, met een enorme vracht aan onderzoek en litera-
tuur die hier natuurlijk allemaal onmogelijk aan de orde gesteld kan worden.
We when ons dnarom beperken tot een tweetal aspecten, die van bijzonder
belang zijn wanneer men ertoe overgaat ‘naleve’ respondenten of gebruikers
direct in contact te brengen met de computer. Het gaat dan vooral om de be-
trouwbaarheidvan de interactieve software en de kwaliteit van de dialoog.

4.1. Software-betrouwbaarheid

Het eerste en meest belangrijke punt is hier natuurlijk dat het computerpro-
gramma als zodanig correct moet zijn, geen ‘bugs’ mag bevatten. Niets is ver-
velender voor iemand aan een terminal dan dat het programma er opeens om
onverklaarbare reden mee stopt, meestal gevolgd doorieen reeks onbegrijpelij-
ke foutmeldingen. Het programma moet dus eerst uitgebreid getest worden.
Het is noodzakelljk alle mogelljke ‘routes’ minstens ~n keer doorlopen te
hebben. Dat kan bij een wat complexer enqu~teprogramma nog heel wat tijd
en moeite kosten.
Ten tweede moet rekening gehouden worden met onverwachte acties van de

kant van de naleve gebruiker. Wanneer iemand bijvoorbeeld een positie op
een rating-schaal moet aangeven tussen 1 en 9 en per ongeluk wordt 99 inge-
tikt, dan moet het programma daarvan niet in de war raken of gewoon door-
gaan met fouten verderop. Het proces van het ondervangen van deze onver-
wachte acties wordt ook wel ‘bullet proofing’ (Martin, 1973) genoemd. De
kern van dit proces wordt gevormd door de eis dat het programma voor elke
gebruikersactie een zinvolle respons heeft. Deze respons kan de vorm hebben
van het wijzen op fouten met het verzoek ze te corrigeren tot een algemene
hulpfaciliteit die op elk moment nangeroepen kan worden. Het zorgen voor
dit type faciliteiten kan veel inspanningen vragen. Het zal in de praktijk yank
zo zijn dat een ‘bullet proof’-programma voor het grotere deel bestaat uit on-
derdelen die onverwachte gebruikersacties moeten opvangen, terwijl het ‘ei-
genlijke’ programma veel kleiner is. Een voorbeeld van zo een onverwachte
gebruikersactie kunnen wij ontlenen nan ons eigen experiment. Op bepaalde
vragen konden de proefpersonen ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden en elk antwoord
dat niet ‘nee’ luidde, werd als ‘ja’ geinterpreteerd. Wij hadden er geen reke-
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Figuur 4. Grafische representatie van een probleemstructuur zoals die uit de dialoog met de com-
puter naar voren komt (Pearl et al., 1980, blz. 44).

ning mee gehouden dat sommige respondenten het antwoord ‘neen’ zouden
intikken, hetgeen door het programma als ‘ja’ geinterpreteerd werd.
De investeringen hierin moeten dus niet onderschat worden. Martin (1973)

bevat een aantal procedures die kunnen helpen bij het totstandbrengen van
een goed interactief systeem.

4.2. Kwaliteit van de dialoog

De dialoog tussen respondent en ondervragende computer gaat uiteraard in de
vorm van tnal. Daarbij komen twee typen problemen naar voren. Ten eerste

find a second increase my
job overtime

31



lezen de meeste mensen tamelijk slecht. Ten tweede hoeft taal die voor de ~n
begrijpelijk is, dat niet noodzakelijkerwijs ook voor de ander te zijn. Beide
factoren maken dat bij het ontwerpen van een computergestuurde enqu~te de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Nu is het in
sociaal-wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk om veel aandacht te beste-
den aan de formulering van enqu&evragen, zodat deze expertise al goed ge-
bruikt kan worden. In het dynamische interview met een computer komt dnar
echter bij dat ook de taal van de ge~nqu&eerde zelf gebruikt kan worden. Zo-
lang computers nog maar op zeer beperkte schaal gewone, dagelijkse (‘natuur-
lijke’) taalinputs kunnen verwerken, zal de dialoog in dit geval vnak een ‘tem-
plate mode’ aannemen. Daaronder wordt verstaan dat in de tekst van het pro-
gran~ma ruimte wordt opengelaten, en in de daadwerkelijke communicatie
met de gebruiker de relevante woorden van de gebruiker zullen worden inge-
vuld (zie bijvoorbeeld de conversatie in figuur 3). Omdat nog niet bekend is
wat elke afzonderlijke gebruiker zal gaan zeggen, moet zorgvuldig nandacht
worden besteed nan de omringende tekst, zodat geen al te onverwachte tnal- of
zinsconstructies optreden. Die kunnen de serieusheid wnarmee de gebruiker
met het programma communiceert, ondergraven.
Uiteraard is dit maar een klein onderdeel van het totale dialoogprobleem.

De ruimte ontbreekt echter om daar dieper op in te gnan. De geinteresseerde
lezer wordt verwezen nnar Martin (1973) en voor een overzicht naar Shnei-
derman (1980, hoofdstuk 11) en Smith, Green (1980).

5. TOT SLOT

In dit artikel hebben we aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het ge-
bruik van computers in enqu~tesituaties. Wij hebben ons beperkt tot situaties
waarbij de respondent zeifdirect converseert met de computer. Geconstateerd
is dat het in principe niet zo moeilij k is om een standaardenquete per compu-
ter uit te voeren. Gezien echter de kosten en de beperkingen — qua omvang —

van de steekproef, zal toepassing op deze wijze voorlopig beperkt blljven. Op
korte termijn lijkt het computer-interactief enqueteren vooral goede mogelljk-
heden te bieden als het gaat om het nieuw leven inblazen van complexemaar
adequate dataverzamelingsmethoden. Aan de hand van een drietal voorbeel-
den hebben we duidelijk gemaakt dat het kan gnan om een dynamisch inter-
view, waarbinnen oude en nieuwe onderzoektechnieken ingezet kunnen wor-
den ter verhoging van de kwaliteit van de gegevens. Dc ontwikkeling van dit
soort computerprogramma’s eist echter dat er uiterste zorg wordt besteed aan
het ontwerpen van een goede dialoog en het cre~ren van een ‘bullet-proof-
systeem. Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, wordt het verstandig en
lonend om de computer in te schakelen bij enqueteringsactiviteiten in het
marktonderzoek.
Van een vervanging van de enqu&eur zal op korte termijn geen sprake zijn,

het zal veeleer gaan om een nanvulling. Met name zal toepassing plaats gaan
vinden in het kleinschalige onderzoek.
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3. Het gebruik van panelgegevens t.b.v.
sales decision support-systemen

A.J. OLIvIER

1. INLEIDING

Een groot nantal bedrijven is in het bezit van panelgegevens op basis waar-
van men de eigen positie op de markt op continue basis in beeld wil brengen.
In de Nederlandse situatie heeft men de keuze uit een retailpanel, dat door

Nielsen is opgezet en het consumentenpanel, dat door Attwood in stand wordt
gehouden.
Fen verkoper zal zich primair baseren op de ex factory-omzetten. Dit omdat

de door het bedrijf geformuleerde verkoopstrategie uiteindelijk resulteert in
de maand- of weektarget die in tonnen, geld of eenheden wordt geformuleerd.
Ook de bijbehorende klantenstrategieen worden op basis van de eerder ge-

noemde grootheden geformuleerd.
Voor een goede analyse van de verschillen tussen de doelstellingen en de

werkelijke uitkomsten is er echter behoefte aan aanvullende informatie.
Wij denken hierbij aan informatie over:

— de totaalmarkt
— de omzet van de concurrentie
— de omzetontwikkeling bij kianten
— de omzetontwikkeing per regio
— de op de markt gehanteerde prijzen
— de verkrijgbaarheid van de produkten
— de ontwikkelingen van de diverse marktsegmenten.

Ret is haast ondenkbaar vandaag de dag een goed verkoopbeleid te voeren
zonder deze ondersteunende externe achtergrondinformatie. Vele fabrikanten
en importeurs zijn derhalve in het bezit van een panelservice.
Niet alle gebruikers zijn op de hoogte van de tekortkomingen en eigenaar-

digheden van deze panel-data en vaak worden de door het marktonderzoekbu-
reau geleverde cii fers ten onrechte als een volkomen perfecte weergave
van de werkelijkheid gezien.
Verkoopfunctionarissen die deze gedachte accepteren en hun eigen ex

factory-gegevens zonder meer vergelijken met de panelcijfers zullen van de
ene verbazing in de andere vallen en de verkoopfunctionarissen die deze verge-
hiking niet maken, lopen het risico acties te ondernemen die uitsluitend geba-
seerd zijn op misverstanden.
In deze paper wordt nader ingegaan op de vergehliking tussen ex factory-

gegevens en panelgegevens, waarbij de districtvergehijkingen centraal staan.
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Aangetoond zal worden dat een vergeiiking zonder meer niet mogelijk is,
terwiji daarnaast aangegeven zal worden op welke wijze men door een integra-
tie van beide cijferbronnen de kwaliteit van het panel als tool of management
kan verbeteren.

2. DEKKING VAN PANELGEGEVENS

Indien panelgegevens vergeleken worden met werkelijke ex factory-gegevens
dan stuit men onmiddellijk op het begrip dekking. Onder dekking wordt dan
verstaan: de mate waarin de hoeveelheden produkt die de fabriek verlaten,
wordt teruggevonden door een retail panel of een consumentenpanel. Deze
dekking is afhankelijk van een aantal factoren.
1. Weglekken van de omzet naar andere kanalen.
2. Oneigeniike exporten/importen van produkt.
3. Voorraadvorming.
4. Non-response-vertekeningen.

Ad 1 Weglekken van de omzet naar andere kanalen

Een retail panel heeft een strakke omschrijving van de kanalen waarover ge-
rapporteerd wordt.
Gerenommeerde lekken worden gevonden in de Horeca-sector, amuse-

ments- en sportsector en de alom voortschrijdende parallellisatietendensen.

Ad 2 Illegale importen en exporten

In de meeste verkooporganisaties zijn binnenlandse en buitenlandse verkopen
strikt gescheiden zaken.
Op een groot aantal markten worden sommige produkten uit een markt in

verhoogde mate door buitenlanders aangekocht. Daarnaast geldt voor impor-
teurs nog wel eens het probleem dat deze produkten afkomstig van eenbuiten-
landse collega, onverwachts (vaak tegen dumpprijzen) op de binnenlandse
markt opduiken.

Ad 3 Voorraadvorming

De groothandel en de detailhandel hebben handelsvoorraden die in de tijd ge-
zien in ornvang kunnen toe- of afnemen en daar meer verschillen kunnen doen
ontstaan tussen af-fabriek verkopen en door het panel gemeten omzet.

Ad 4 Non-r~sponse-vertekeningen

Ook wanneer de drie hierboven genoemde factoren geen rol spelen, mag niet
verwacht worden dat de geproduceerde en verkochte on’rzet perfect gere-
gistreerd worden.
De bureaus beheersen weliswaar de techniek om steekproeffluctuaties tot

een minimum te beperken, maar hebben geen verweer tegen die respondenten
die weigeren mee te werken ann het onderzoek.
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Hoewel het onderzoekbureau dit rechttrekt door een andere vergeiikbare
respondent te ondervragen, slaagt men er niet voiledig in systematische verte-
keningen te voorkomen. Zo is een aantal goedkope merken en kanalen binnen
een consumentenpanel overdekt, terwijl bij een retail panel juist een aantal
dure merken overdekt is.

3. DE DEKKING VAN PANELGEGEVENS PER GEWEST

Voor een fabrikant van fast moving consumer goods voor de Nederlandse le-
vensmiddelenmarkt werden ex factory-gegevens uit 1980 vergeleken met pa-
nelgegevens, waarbij de omzet voor een volledig mar in beeld gebracht werd
teneinde voorraadfluctuaties zo goed mogelijk te elimineren.

Tabel 1.

Dekking per Nielsen-district Retail panel Consumer panel

Nationaal 78 72
Nielsen 1+11 88 83
Nielsen 111+ IV 79 74
Nielsen V 68 61

Conclusies

— Zowel door het retail panel als door het consumer panel worden de omzet-
ten redelijk goed gedekt.

— De dekkingen per Nielsen-gebied lopen wat verder uiteen. Ongeveer 20%.
— Dit verschijnsel is zowelbij een consumer panel als bij een retail panel aan-
wezig en vertoont dezelfde trend.

Wanneer de regionale verfijningen nog wat verder gevoerd worden tot het ni-
veau van verkoopdistricten, dan beginnen de dekkingen nog wat verder uit el-
kaar te lopen. Hierbij dient dan te worden aangetekend dat een consumer pa-
nel en een retail panel niet gestratificeerd worden op de verkoopgewesten van
een fabrikant en dat de statistische onbetrouwbaarheid derhalve per definitie
aanmerkelij k toeneemt.
Bij een fabrikant van fast moving consumergoods werd een vergelijking ge-

maakt tussen zijn afleveringen per verkoopdistrict en de omzetten zoals deze
door de panels geregistreerd worden. Omdat deze indeling gedeelteiik parallel
loopt met de Nederlandse provincies, spreken wij in het vervolg over provin-
cies. Onderstaande tabel toont de resultaten:

Conclusies

— De provincies Zeeland, Limburg, Drente en Overijssel zijn overdekt. Dit
zou betekenen dat er meer produkt geconsumeerd wordt dan
er wordt afgeleverd.

— Utrecht en Noord-Brabant zijn onderdekt. Dit betekent dat er gedeelten
van de ex factory-omzetten niet worden teruggevonden.

39



4. OORZAKENVAN DE DEKKINGSVERSCHILLEN

Alvorens in te gaan op de gevolgen van deze vertekeningen voor verkoop is het
noodzakelijk in te gaan op de oorzaken van de overdekking per district. Deze
oorzaken moeten toegevoegd worden aan de verschijnselen die in paragraaf
twee behandeld werden en die in hun algemeenheid altijd van toepassing zijn.

Tabel 2. Dekking per provincle

Dekking per verkoopgewest Retail panel Consumer panel Verschil

Friesland/Groningen 67 75 —8
Drente/Overijssel 115 98 17
Gelderland 93 81 12
Utrecht 60 54 6
Noord-Hoiland 83 77 6
Zuid-Holland 69 63 6
Zeeland 120 120 0
Noord-Brabant 57 53 4
Limburg 104 86 18

4.1 De toerekening van exfactory-omzetten

Het feit dat ex factory-gegevens afleveringen zijn op groothandelsniveau en
panelgegevens op detaillistenniveau, is een belangrijke oorzaak van de dek-
kingsverschillen. De klanten van een groothandel zijn bijna altijd over meer-
dere provincies verspreid.
Grote G.W.B.- en V.F.B.-organisaties kennen ~n of een aantal centrale af-

leveringspunten. De mate van dekking is derhalve afhankelijk van de mate
waarin de centrale afleveringspunten in een verkoopgewest aanwezig zijn.
Binnen een rationeel opgebouwde fysieke distributiestructuur kan er, door
uit te gaan van paneldekkingen in een land als Nederland, een aantal goede-
renstromen getraceerd worden. Een goederenstroom kent als startpunt een ge-
bied met een lage dekking (er is produkt verdwenen) en kent als eindpunt een
hoge dekking (er is meer geconsumeerd dan er afgeleverd is).
Op basis hiervan kunnen de volgende goederenstromen getraceerd worden.

Tabe! 3. Traceren van fysieke goederenstromen op basis van dekkingsverschiik,T

Van Naar

Utrecht/Zuid-Holland Noord-Hoiland
Zuid-Holland/Noord
Brabant Zeeland
Noord-Brabant Limburg
Utrecht Gelderland/Overijssel
Groningen/Friesland Overijssel/Drente

Hierbij zijn ongetwijfeld alleen de hoofdstromen op deze markt in beeld ge-
bracht. De werkelijkheid zal complexer zijn en minder eenduidig. Alleen de
netto-effecten werden derhalve in beeld gebracht.
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Toch illustreert dit voorbeeld duidelijk hoe groot de verschulen zijn tussen
ex factory-cijfers en panelcijfers. Deze dekkingsfactoren gelden voor het tota-
le assortiment van de fabrikant. Omdat in een district ann meerdere organisa-
ties afgeleverd wordt en deze organisaties allemaaI een ander assortiment arti-
kelen van de fabrikant afnemen, kan de dekking per keer zeer verschillen en
ook in de tijd meer afwijken.

4.2. De vergelijking tussen plaats van aankoop en plaats van consumptie

Een tweede potentiele storingsmogelijkheid is het feit dat de consument niet in
het verkoopgewest koopt waarin zij woont.
Het feit dat de retail-paneldekkingen (kopen) en de consumer-paneldekkin-

gen (consumeren) erg dicht bij elkaar liggen, bewijst dat de dekkingsver-
schillen ontstaan in de fase van groothandel naar detaillist en niet in de fase
van detailhist naar consument.
De geringere mobiiteit van de consument ten opzichte van de handelaar

heeft tot gevolg dat het hierboven beschreven type aankoop zonder twijfel
aanwezig is, maar zich statistisch uitmiddelt en hierdoor een factor van germ-
ge betekenis wordt.
De substantiale verschillen die waarneembanr zijn tussen retail-dekkingen

en consumer-dekkingen zijn niet het gevolg van goederenstromen, maar wor-
den veroorzaakt door de grenshandel. Vandaar dat in de districten Lim-
burg, Gelderland en Overijssel de grootste verschillen worden aangetroffen
tussen ex factory-omzetten en paneloruzetten. In het verkoopgewest Fries-
land/Groningen vindt nauwelijks grenshandel plants. Het grote verschil tus-
sen retail-panel- en consumer-panel-uitkomsten wordt hier juist veroorzaakt
door de hoge non-respons-vertekening.

4.3 Statistische onbetrouwbaarheid

Daarnaast wordt het steekproefmateriaal bij een uitsphitsing van de panelgege-
vens nanr zoveel regionale gebieden wat onbetrouwbaarder dan de nationale
cii fers.
Vooral kleine merken met lage spreidingen verilezen snel aan nauwkeurig-

heid.

5. DE BETROUWBAARHEID VAN DE RECHTSTREEKSE
LEVERINGEN

Een gedeelte van de omzet wordt meestal rechtstreeks aan het filiaal geleverd
en op basis van dit gegeven is het onderseheid tussen de fouten, die afkomstig
zijn van dekkingsverschillen en de afwijkingen die ontstaan ten gevolge van de
fysieke goederenstroom, nauwkeurig in kaart te brengen.
In principe moeten de goederen die rechtstreeks aan een retail outlet gele-

verd worden, ook zo goed als volledig door consumenten uit die provincie ge-
consumeerd worden.
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Tabel 4.

Dekking per verkoopgewest Rechtstreekse
leveringen

Groothandels-
leveringen

Totaal

Nationaal 82 69 72

Nielsen 1+11
Nielsen III+ IV
Nielsen V

85
92
74

71
81
55

74
83
61

Friesland/Groningen
Drente/Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

101
101
89
94
71
83
101
61
80

71
87
78
45
80
59

128
51
92

75
98
81
54
77
63
120
53
86

Aan deze tabel kunnen de volgende conclusies ontleend worden:
— De rechtstreekse leveringen worden beter gedekt dan de groothandelsafle-
veringen.
Vooral het nationale cijfer en het cijfer per Nielsen-district leveren een

bevredigend beeld op. Alleen Nielsen V, waarin een belangrijk stuk grens-
handel zit, levert een afwijking op.

— Ook het beeld per provincie wordt aanmerkelijk verbeterd door deze uit-
splitsing.
In eengroot aantal districten wordt 90-100% van de rechtstreekse leverin-

gen door het consumentenpanel getraceerd. Dat dit in Noord-Brabant en
Limburg niet het geval is, moet geweten worden aan de grenshandel. In
Zuid- en Noord-Holland vallen de dekkingen ook tegen, hetgeen toege-
schreven moet worden aan consumentenaankopen door inwoners van de
andere districten, of het feit dat gedeelten van de rechtstreekse leveringen
toch naar andere verkoopgewesten getransporteerd worden.

6. DE VERGELIJKING VAN EX FACTORY-ONTWIKKELINGEN MET
DE PANELONTWIKKELINGEN

In de vorige hoofdstukken werd geinventariseerd door welke oorzaken ex
factory-cijfers ‘~n panelcijfers van elkaar kunnen afwijken.
Deze afwijkingen kunnen voor bet merendeel verklaard worden, waarbij

het verschil tussen plaats van aflevering en plants van consumptie de belang-
rijkste oorzaak bleek.
Het feit dat de rechtstreekse leveringen aan detailbandelsfihialen aanmerke-

Lijk beter gedekt worden is hiervan het formele bewijs.
De uitsplitsing naar verkoopgewest kan derhalve zinvolle beleidsinformatie

opleveren indien deze informatie met kennis van zaken geinterpreteerd wordt.
Alvorens in het volgende hoofdstuk een voorstel uit te werken tot een integra-
tie van ex factory-cijfers en panelcijfers zal in dit hoofdstuk geinventariseerd
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worden wat er gebeurt wanneer deze integratie niet plaatsvindt.
Allereerst een theoretische uitwerking van de informatie die de verkoop-

functionaris op dit moment tot zijn beschikking heeft. Deze informatie kan
betrekking hebben op:
— een klant
— een verkoopgewest
— een organisatie
— een outlettype.
Aande hand van deze informatie kan de verkoopfunctionaris zijn target verge-

lii ken met de door hem gerealiseerde omzet. Uitgewerkt is de situatie waarin de
verkoopmanager in september 1981 terugblikt op het eerste halve jaar 1981.

Tabel S. Organisatie X

eenheden jan. t/m juni
1980

jan. t/m juni
1981

index
actual

nationale
index

target
index

merk 1
merk2
merk 3
merk4

50
30
10
5

55
25
12
10

110
83
120
200

95
83
105
130

105
105
105
150

totaal 95 102 107 94 107

In dit vereenvoudigde voorbeeld is goed te zien hoe men een organisatie (klant
of gewest) in beeld kan brengen. Indexen t.o.v. de vergeijkbare periode vorig
jaar laten zien welk merk in welke mate gegroeid of gedaald is.
Deze ontwikkeling kan vergeleken worden met het landellik beeld, waaruit

blljkt dat deze organisatie met haar index van 107 voor ligt op het landeiik
beeld.
Dit wordt in dit voorbeeld dan weer voor een belangrijk gedeelte verklaard

door de groei die voor deze organisatie gepland is: 5% voor de bestaande pro-
dukten.
Merk 4 is net geintroduceerd en kent derhalve een aparte target van 150.
Een anntal belangrij ke vragen wordt door dit type overzichten echter niet

beantwoord:
— is onze ornzet meegegroeid met de organisatie;
— welke indexen worden door de concurrent bereikt.
Dit type overzichten staan verkoopmanagers ten dienste als decision

support-systeem bij de uitvoering van de door de fabrikant gevoerde gewest-
strategie.
Ook de gewest/district-managers hebben dit type overzichten die het gebied

vanuit hun specifleke optiek in beeld brengen.
Voor een gewesteiik verkoopmanager van een fabrikant van fast moving

goods hebben wij de conclusie van zijn ex factory vergeleken met de uitspllt-
sing binnen het retail panel.
Het gewest van deze verkoopmanager bestaat uit vier verkoopdistricten.
Het gaat bier om een vergelli king tussen ex factory-cijfers en consumenten-

panelcij fers.
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Tabel 6. Ovarzicht van de signjficante verschuivingen binnen bet gewest van de verkoopmanager

Gewest District 1 District 2 District 3 District 4

merki R ER E ER —

merk2 E R E ER E
merk3 — ER E — - ER
merk4 E -- — - ER E
merkS E — — — ER ER
merk6 R ER R ER -

merk7 E E E ER ER
merk8 E E E E E
merk9 — - - ER E E —

merklo R E E R ER

E significante beweging in de ex factory-cijfers.
R significante beweging in de consumer panel-cijfers.

In deze rurnoerige en turbulente markt waren de meeste merken (80%) in be-
weging, hetzij de ex factory-cijfers, hetzij de cii fers, zoals die door het consu-
mer panel gemeten worden. Slechts in 35% van de gevallen waarin een signit’i-
cante verandering plaatsvindt is er sprake van een situatie waarmn ex factory-
cijfers en consumer panel-cijfers elkaar niet tegeaspreken. Het is duidellik dat
er voor een verkoopmanager die met deze discrepanties tussen de cii ferbron-
nen geconfronteerd wordt, weinig zinvols te analyseren valt.
Zij zija in ieder geval niet zonder meer met elkaar vergeijkbanr. Men kan

zich afvragen of er niet een integratie van beide cii ferbronnen denkbaar is,
waardoor een voor de verkoopmanager praktisch hanteerbaar tool of mana-
gement bestaat. Hierover gaat het volgende hoofdstuk.

7. DE INTEGRATIE VAN EX FACTORY DATA EN PANEL DATA
TOT EEN HANTEERBAAR DECISION SUPPORT-SYSTEEM VOOR
DE DIVERSE VERKOOPDISCIPLINES

De kritische kanttekeningen uit de vorige hoofdstukken hadden geenszins de
intentie om een van beide databronnen in een kwaad dagliclit te stellen, maar
om vanuit de tekortkomingen van de databronnen een bruikbaar gelntegreerd
alternatief te ontwikkelen die de tekortkomingen van beide databronnen om-
zeilt.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
— verkoopmanagers mogen nooit geconfronteerd worden met elkaar tegen-
sprekende cii fers.
In bet meest extreme geval zou men alleen de meest betrouwbare infor-

matie moeten krijgen en zou de daarmee in strijd zijnde informatie niet ver-
strekt moeten worden.

— verkooprnanagers krijgen expliciet de cii fers met betrekking tot de taakvel-
den waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Rechtstreekse leveringen aan
individuele outlets en aan afleveringspunten van grootwinkelbedrijven die-
nen derhalve buiten de overzichten gehouden te worden.
Dit laatste impliceert dat ex factory-cijfers centraal zullen blijven staan.
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— verkoopruanagers zullen zo veel mogellik cijfers moeten krijgen die hen in
stant stellen oorzank-en-gevolg-relaties te leggen bij bet interpreteren van
de verkoopcij fers.
Dit impliceert dat ook informatie m.b.t. de concurrenten in een sales de-

cision support system verwerkt zou moeten worden.
Deze concurrentiegegevens zijn vanzelfsprekend niet op ex factory-niveau

beschikbaar en zullen uit een andere bron verkregen moeten worden.
Uit meerdere cii ferbronnen zal derhalve een geintegreerd nieuw bestand ge-

gevens geconstrueerd moeten worden. Dit kan als volgt schematisch in beeld
gebracht worden.

Hoe de daadwerkelijke integratie het best tot stand kan komen kan het beste
geillustreerd worden aan de hand van een concreet cii ferbeeld.
Hierbij wordt voortgebouwd op bet cijfervoorbeeld uit tabel 5.

De gegevens binnen bet kader zijn cijfers die afkomstig zijn uit de originele
databestanden. De andere gegevens zijn hieruit afgeleid.
De panelcijfers dekken de totale afzet maar gedeeltelijk. In 1980 is dit ni-

veau 75% (DEE). In 1981 loopt dit niveau licht terug.
De dekking per merk verschilt in de tijd aanmerkelijk. Sommige dekkingen

verslechteren, terwijl andere verbeteren. Een essentieel gegeven is bet feit dat
de richting waarmn de omzetten per week zich bewegen, gelljk is.
Wij gaan uit van de veronderstelling dat de mate waarin onze produkten in

Schema 1. Omzetoverzichten per verkoopdiscipline
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hun totaliteit gedekt worden, gemiddeld genomen ook van toepassing is voor
de concurrenten.

D.w.z.: PF/EFF = PT/EFT. (7.1)

Ten gevolge van deze veronderstelling zal ook het marktaandeel binnen de ex
factory-cijfers per definitie geiik zijn aan het marktaandeel dat gevonden
wordt op basis van de panelgegevens.

D.w.z.: EFF/EFT = PF/PT. (7.2)

De totaalmarkt binnen het desbetreffende district kan nu als volgt ingescha-
keld worden.

EFT = PT x EFF/PF. (7.3)

Terwijl voor de individuele concurrent geldt dat:

EFT x PCX/PT. (7.4)

Dezelfde exercitie kan nu ook voor 1981 uitgevoerd worden. De resultaten van
deze berekeningen zijn opgenomen in tabel 7.
Op basis van deze berekeningen kunnen de groei-indexen uit tabel 5 uitge-

breid worden met de groei-indexen van de concurrerende fabrikanten.
Deze indexen kunnen naar analogie van tabel 5, wanrin de werkeiike in-

dexen afgezet worden tegen de nationale index en de target index, vergeleken

Tabel 7. District X

basis: eenheden
per week

omzet per week
ex factory

jan. t/m jan. t/m
juni 80 juni 81

omzet per
week-panel

jan. t/m jan. 1/rn
juni 80 juni 81

dekking

jan. t/rn jan. t/rn
juni 80 juni 81

index

merkl
rnerk2
merk3
merk4
subtotaal
fabrikant

50 55
30 25
10 12
5 10

—
95 (EFF) 102

40 44
18 12
10 14
3 5

— - —
71 (PF) 75

80 80
60 48
100 116
60 50

75 (DEF) 73

110
83
120
200

107

concurrent 5
concurrent 6
concurrent 7
concurrent 8

34 (CS) 35
27 (C6) 41
46 (C7) 41
9 (C8) 13

25 (PCS) 26
20 (PC6) 25
35 (PC7) 30
7 (PC8) 10

73 74
74 73
76 73
77 77

103
126
89
144

totaal 1 211 (EFT) 225 158 (PT) 166 75 74 107

Verkiaring van de tekens:
EFF = ex factory — ornzet van de fabrikant.
PF = panel — onizet van de fabrikant.
DEF = ex factory-dekking. D.w.z. het deel van de feitelijke hoeveelheid produkt dat de fa-

briekspoort verlaten heeft en dat uiteindelijk door een panel teruggevonden wordt wan-
neer de steekproefuitkomsten worden opgeblazen naar een landelijk niveau.

EFT = totaalmarkt op ex factory-basis.
PT = totaalmarkt op panel-basis.
PCX panel-onizetten van concurrent.
CX = ex factory-onizet van concurrent.
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worden met onze schattingen van de concurrentie-ontwikkelingen en het lan-
deiik beeld.
Op basis van deze tabel kan nu een nieuwe definitieve tabel geconstrueerd

worden wanrin alle panelgegevens zijn weggelaten en waarin opgenomen:
— gem. omzetten per week
— marktaandelen
— groei-indexen
— landeiike indexen
— target/prognose indexen.

Conclusies

De informatie die verkoopmanagers ter beschikking gesteld kan worden blij kt
te kunnen worden verbeterd door het toevoegen van retail panel-informatie of
consumentenpanel-informatie aan de veelal bestaande overzichten op basis
van ex factory-gegevens.
Het zonder meer ter beschikking stellen van deze informatie zal echter lei-

den tot een hoge mate van onzekerheid bij de verkoopmanagers als gevolg van
de tegenstrijdige conclusies die uit de diverse cii ferbronnen getrokken kunnen
worden. Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel te verklaren vanuit het
feit dat beide cii ferbronnen op een andere plants de goederenstroom meten en
derhalve per defmitie andere resultaten geven.
Door het beter vergelijkbaar maken van de gemeten goederenstroom en het

integreren van beide ciiferbronnen ontstaat een eenduidig beeld.
Een belangrijk gevolg van deze integratie is het feit dat de omzetten van de

concurrent de verkoopmanager in staat stellen beter vast te stellen welke rol de
concurrenten in het gebied (of de organisatie) waarvoor hij verantwoordelijk
is, gespeeld hebben.
De absolute hoogte van het marktaandeel van de concurrent kan weliswaar

door dekkingsverschillen vertekend zijn, maar de trend zal er altijd voldoende
duidelijk in naar voren komen.
Wel zal het beschikbaar stellen van geintegreerd cijfermateriaal altijd kri-

tisch en professioneel begeleid moeten worden.
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4. Foutenbronnen in

steekproefonderzoek*

H.M.P. KERSTEN EN J.G. BETHLEHEM

SAMENVATTING

Dc kwaliteit van de uitkomsten van steekproefonderzoek wordt bepaald door de steekproeffout
en de niet-steekproeffout. De relatie tussen deze twee fouten wordt aangegeven en een uitsplitsing
van de niet-steekproeffout in versehilende soorten wordt gegeven. De foutenbronnen kunnen in
verschullende fasen van het stcekproefonderzoek optreden: bij het opstellen van de vragenlijst, bij
de vaststeuing van de doelpopulatie, de keuze van de trekkingseenheid, bij het steekproefkader en
bij het trekken van de steekproef. Bij het veidwerk kunnen de meeste foutenbronnen tegelijk op-
treden. Elk van de fasen van het steekproefonderzoek wordt besproken en voorbeelden worden
gegeven.

1. INLEIDING

Het kwaliteitsaspect van steekproefonderzoek krijgt de laatste jaren terecht
meer aandacht. Op verscbilende plaatsen (waaronder het CBS) wordt hier-
naar onderzoek verricht. Uit de statistische consultatie blijkt dat er zich een
groot aantal problemen kunnen voordoen bij het opzetten, uitvoeren, bewer-
ken en verwerken van een steekproefonderzoek. Door de ontwikkelingen op
het gebied van de automatisering kunnen een aantal foutenbronnen (ponsfou-
ten, coderingsfouten, inconsistenties e.d.) onder controle worden gebouden,
waardoor de aandacht gericbt kan worden op andere verschijnselen die in-
vloed uitoefenen op de uitkomsten van steekproefonderzoek. In dit artikel
wordt ingegaan op de verschillende soorten fouten die mogeiik zijn, de
fase(n) van het onderzoek waarin men er hinder van kan ondervinden en wat
de consequenties daarvan kunnen zijn. Hoewel er in dit artikel steeds gespro-
ken wordt over fouten, impliceert dit niet altijd dat er van foutieve handelin-
gen sprake is, maar wordt bet woord fout ook gebruikt om onzekerheid aan te
duiden. De relatie tussen de steekproeffout en de niet-steekproeffout wordt
besproken en een nadere differentiatie van de niet-steekproeffout wordt gege-
yen. Door meer aandacht te schenken aan de aard en bet effect van deze fou-
ten kan de kwaliteit van bet onderzoek worden verbeterd. Het onderscheiden
van een aantal fasen bij bet steekproefonderzoek en daarin optredende fou-
tenbronnen maakt bet mogelijk specifieke problemen te onderkennen. Aan de
band van voorbeelden uit de praktijk wordt de invloed van de fouten geYl-
lustreerd en worden recente publicaties op het desbetreffende onderzoeksge-
bied vermeld.

* De meningen weergegeven in dit artikel zijn die van de auteurs en komen niet noodzakeijk
overeen met die van het CBS
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2. DE TOTALE FOUT

Steekproefonderzoek is ~n van de manieren om meer informatie over een te
onderzoeken populatie te verkrijgen. Het kenmerkende van steekproefonder-
zoek is, dat op grond van gegevens omtrent een gedeelte van de populatie uit-
spraken worden gedaan over de gebele populatie. Wil steekproefonderzoek
zin hebben dan moeten er procedures bescbikbaar zijn om enerzijds steek-
proeven op correcte wijze te trekken, en anderzijds om op grond van de steek-
proefgegevens uitspraken over de populatie te doen. Aangezien nooit absoluut
zekere uitspraken kunnen worden gedaan, is het van belang om de onzeker-
beid in de uitkomsten te kwantificeren.
Bij bet typeren van de mogeiike fouten maken we gebruik van een indeling

zoals die gegeven is door Bethlehem en Kersten (1982a). Dit scbema vindt
zijn oorsprong in Kish (1967) en wordt in figuur 1 gegeven.

steekproeffout

totale fout meetfouten
waarnemingsfouten

verwerkings-

niet-steekproeffout foutendekkings-
niet-waarnemingsfouten - -- fouten

kaderfouten
non-respons

Figuur 1. Indeling van de totale fout in steekproefonderzoek

Allereerst wordt de totale fout gesplitst in een steekproeffout en een niet-
steekproeffout. De steekproeffout ontstaat doordat men aan slecbts een ge-
deelte van de elementen in de populatie waarnemingen verricbt. Op grond van
de bescbikbare waarnemingen wil men door middel van een schatting een uit-
spraak doen over de waarde van een populatieparameter. Het recept om een
dergelijke schatting te berekenen wordt een schatter genoemd. Bij berbaald
(onder gelijkblijvende omstandigheden) uitvoeren van de steekproeftrekking
zal de schatting niet steeds dezelfde waarde bebben. De afwijking tussen de
met behuip van de scbatter in de steekproef gevonden waarde en de werkelijke
waarde wordt de steekproeffout genoemd. In bet algemeen kan de onderzoe-
ker door een geschikte keuze van bet steekproefontwerp en de te gebruiken
scbatter, de steekproeffout onder controle bouden en kwantificeren. Er zijn
echter situaties denkbaar waarbij de elementen andere trekkingskansen heb-
ben dan de onderzoeker bedoeld beeft. De oorzaak biervan kan liggen bij de
nog te bebandelen dekkingsfouten en kaderfouten. Fouten die hierdoor ont-
staan vallen vaak niet in de praktijk te ontdekken.
Steekproeffouten treden niet op wanneer aan elk element in de populatie

metingen worden verricbt. We spreken dan van een integrale telling of census.
Tocb hoeft de waarde van de populatieparameter die op grond van een inte-
grale telling berekend is, niet overeen te komen met de werkelijke waarde. De
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fouten die in deze situatie gemaakt worden, noemen we de niet-steekproef-
fouten. De niet-steekproeffouten kunnen door een veelbeid van factoren wor-
den veroorzaakt. Voor een nadere bestudering van deze fouten is bet zinvol
om deze fout te splitsen in componenten.
Daartoe wordt de niet-steekproeffout allereerst gesplitst in waarnemings-

fouten en niet-waarnemingsfouten. Zoals de naam al aangeeft ontstaan waar-
nemingsfouten door fouten die worden gemaakt in bet veld bij bet verzamelen
en vastleggen van de gegevens. De waarnemingsfouten die in bet veld worden
gemaakt noemen we meetfouten. Ze ontstaan doordat kennelijk de gevraagde
gegevens op onjuiste wijze verstrekt worden. Enerzijds kan de oorzaak liggen
bij de enqueteur/trice doordat bij/zij de vragen niet juist stelt, de ondervraag-
de beYnvloedt, of de antwoorden onjuist registreert, anderzijds kan de fout
ook liggen bij de ondervraagde, doordat bij de vragen niet begrijpt of bewust
verkeerde antwoorden geeft. Ook de vragenlijst zeif kan een bron van fouten
zijn. In bet verwerkingsproces dat plaatsvindt na de gegevensverzameling en
waarin de gegevens gecontroleerd en vastgelegd worden, kan eveneens bet no-
dige misgaan. Verwerkingsfouten kunnen ontstaan door bet verkeerd coderen
van antwoorden, bet maken van ponsfouten, etc.
Naast fouten als gevolg van verkeerde waarneming en/of registratie kun-

nen ook fouten ontstaan doordat de gewenste metingen in bet gebeel niet ver-
ricbt kunnen worden. Men noemt de fouten die bierdoor ontstaan niet-
waarnemingsfouten. Voor bet trekken van een steekproef moet men in bet al-
gemeen de bescbikking bebben over een steekproefkader (een lijst van namen
of adressen) en een metbode om uit dit kader een steekproef te trekken. Indien
dit steekproefkader niet exact samenvalt met de doelpopulatie van bet onder-
zoek kunnen problemen ontstaan. Is dit bet geval dan spreken we van dek-
kingsfouten (Engels: ‘coverage errors’). Bevat bet steekproefkader elementen
die niet tot de doelpopulatie beboren dan spreken we van overdekking (En-
gels: ‘overcoverage’). Zo zal men bij een bejaardenonderzoek niet de bescbik-
king bebben over een steekproefkader waarin uitsluitend bejaarden zijn opge-
nomen en via welke alle bejaarden in Nederland kunnen worden bereikt. Ge-
bruik van bet persoonsregister voor dit onderzoek zal veel overdekking ople-
veren. De oplossing voor dit probleem is eenvoudig: geselecteerde elementen,
die niet tot de doelpopulatie beboren, worden genegeerd en daarvoor in de
plaats wordt noglnaals getrokken. Grotere problemen doen zicb voor in bet
geval dat er elementen zijn die w~l tot de doelpopulatie beboren maar niet in
bet steekproefkader zijn opgenomen. Dit probleem van onderdekking (En-
gels: ‘undercoverage’) doet zich bijvoorbeeld voor ten aanzien van illegaal in
ons land verblijvende personen (indien een trekking uit een persoonsregister
plaatsvindt) en bij adressensteekproeven waarbij eerst een inventarisatie
wordt gemaakt van de personen die op dat adres wonen. Indien de student op
kamers niet wordt opgegeven bij de inventarisatie is er sprake van onderdek-
king. Het is immers onmogeiik om hem via bet kader van adressen te berei-
ken. Niet-waarneniingsfouten kunnen ook optreden indien bet desbetreffende
element wel gelokaliseerd wordt, maar geen gegevens worden verkregen. Dan
spreken we van non-respons. De oorzaak biervan kan enerzijds liggen bij de te
ondervragen persoon doordat bij niet in staat is of niet bereid is om te ant-
woorden (niet-thuis, weigering, ziekte), anderzijds bij de enqu&eur/trice
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doordat bij/zij de desbetreffende persoon niet bezoekt (adres bestaat niet,
buis onvindbaar, huis afgebroken, gevaarlijke bond, etc.). Naast de proble-
men van onder- en overdekking speelt ook de kwaliteit van bet steekproefka-
der een rol. Kaderfouten, dat wil zeggen vermeldingen van foutieve gegevens
of het meerdere malen (ten onrecbte) opgenomen zijn van elementen in bet ka-
der, bebben bun weerslag op bet al dan niet in de steekproef trekken van ele-
menten, met alle gevolgen van dien. Problemen met bet steekproefkader wer-
ken door in de trekkingskansen van de elementen en beinvloeden aldus mede
de steekproeffout. Elementen die meerdere keren in bet kader zijn opgenomen
bebben een grotere trekkingskans dan elementen die bierin slecbts ~nmaal
opgenomen zijn.
De bierboven beschreven terminologie is in de meeste steekproefonderzoe-

ken toepasbaar, maar meer ingewikkelde onderzoeken kunnen problemen ge-
yen. Wanneer bet steekproeftrekken in verschillende fasen plaatsvindt, bij-
voorbeeld bij een meertrapssteekproef, kan de terminologie voor elke fase
worden gehanteerd. Een fouteabron kan in de ene fase een andere classificatie
krijgen dan in een andere fase. Wanneer bijvoorbeeld eerst een steekproef van
adressen wordt getrokken en met ~n persoon per adres een vraaggesprek
wordt gehouden, dan is bet verzwijgen van de student op kamers zowel een
meetfout in de eerste fase als een (onder)dekkingsfout in de tweede fase. Men
kan bet als een meetfout bescbouwen aangezien de inventarisatie op bet adres
niet correct is. Er is sprake van onderdekking in de fase van enquetering, aan-
gezien de kans van de student om in de steekproef te worden getrokken geiik
is aan nul.
Een wat andere indeling van de totale fout, die enigszins los staat van de in-

deling biervoor, kan worden gemaakt door te kij ken naar de componenten
waaruit de fout is opgebouwd. We onderscbeiden twee componenten: de vail-
antie en de vertekening. De variantie meet de ruis om de gemiddelde waarde
van de schatter bij bet onder dezelfde omstandigbeden berbalen van bet on-
derzoek. De ruis veroorzaakt fouten in de scbattingen die niet systematiscb te
boog of te laag zijn. De vertekening meet de systematiscbe afwijking tussen de
scbatting en de werkelij ke waarde bij bet onder dezelfde omstandigbeden uit-
voeren van bet onderzoek. Dekkingsfouten zullen in bet algemeen aanleiding
geven tot een vertekening. Indien bij de steekproeftrekking geen selectiefouten
optreden, heeft bij de meeste situaties de steekproeffout alleen een variantie-
component. Waarnemingsfouten kunnen leiden tot zowel een vertekenings-
als een variantiecomponent.

3. WANNEER TREDEN WELKE FOUTEN OP?

3.1. Inleiding

Om na te gaan in welke fasen van bet steekproefonderzoek foutenbronnen
kunnen optreden, zullen we bij de opzet en uitvoering van bet onderzoek een
aantal fasen onderscbeiden en per onderdeel aandacbt besteden aan proble-
men die kunnen voorkomen. Het blijkt dat meerdere foutenbronnen tegelijk
kunnen optreden. Dit wordt geillustreerd ann de band van voorbeelden uit de
praktijk. Waar mogeiik zal ook worden ingegnan op correctieprocedures.
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De verscbillende onderdelen bangen zeer nauw met elkaar samen en bij de
opzet van bet steekproefonderzoek wordt in principe met alle onderdelen van
bet onderzoek rekening gehouden. Zo is bet bijvoorbeeld ondenkbaar dat bij
bet steekproefontwerp geen rekening wordt gebouden met bet steekproefka-
der en de opboging. We bebandelen acbtereenvolgens de logiscbe stappen die
moeten worden gezet vanaf bet moment dat bijvoorbeeld een opdracbtgever
iets wil (laten) onderzoeken tot de uiteindelijke publicatie over dat onderzoek.
Nadat bet doel van bet onderzoek is vastgesteld en de populatie waarover uit-
spraken worden verlangd omschreven is, komen steekproefaspecten aan de
orde. Het steekproefontwerp moet worden gemaakt, waarna de steekproef
kan worden getrokken en bet veldwerk plaatsvindt. (Soms wordt de steek-
proef tijdens bet veldwerk getrokken, men denke aan bet trekken van een
steekproef van adressen waarbij pergetrokken adres aselect een persoon wordt
aangewezen die gevraagd wordt aan bet onderzoek deel te nemen.) In de veld-
werkfase kunnen veel fouten optreden. Bij de ophoging (dit is bet maken van
totaalscbattingen, op grond van de gegevens van de respondenten waarbij
eventueel gecorrigeerd wordt voor effecten van non-respons en dekkingsfou-
ten, voor de gebele doelpopulatie) wordt geprobeerd de nauwkeurigbeid van
de uitkomsten te vergroten, betgeen betekent dat de precisie vergroot en/of de
vertekening verkleind wordt.

3.2. De formulering van de doelsteiing van het onderzoek

Deze fase, waarin de opdracbtgever duidelijk maakt om welke doelstelling
(variabelen, samenhang e.d.) bet gaat, is van zeer groot belang voor bet slagen
van bet onderzoek. Wanneer er vaagheid bestaat omtrent bet gebruik dat de
opdracbtgever wil maken van de door bet onderzoek te leveren uitkomsten,
kan dit in een latere fase grote problemen oproepen en worden verwacbtingen
niet beantwoord. Een onderscbeid dat van wezeniik belang is in deze fase, is
of bet de bedoeling van bet onderzoek is om relaties te onderzoeken of dat de
doelstelling is bet verkrijgen van totaalci~fers of gemiddelden voor de gebele
doelpopulatie.
Voorbeelden van onderzoek waarbij relaties centraal staan (00k wel relatio-

neel steekproefonderzoek genoemd) zijn bet Nationaal kiezersonderzoek (o.a.
wat verklaart bet stemgedrag), bet Leefsituatie-onderzoek en bet onderzoek
Inkomenswaardering (wat beNnvloedt de waardering van bet inkomen). Steek-
proefonderzoeken waarbij bet schatten van (nationale) totalen centraal staat
(00k wel niveau-steekproefonderzoek genoemd) zijn bijvoorbeeld bet Wo-
ningbeboeftenonderzoek (o.a. bet scbatten van bet aantal woningzoekenden)
en de Arbeidskracbtentelling (o.a. bet schatten van bet aantal werkzoekenden,
forensen e.d.). De scheiding tussen relationeel steekproefonderzoek en
niveau-steekproefonderzoek is overigens niet strikt.
Er is een duidelijke relatie tussen de doelstelling van bet steekproefonder-

zoek en bet steekproefontwerp dat ervoor wordt gebanteerd. Onder bet steek-
proefontwerp verstaat men de bescbrijving van bet kansmecbanisme waarmee
de in de steekproef te trekken elementen kunnen worden verkregen. Een goed
steekproefontwerp voor een onderzoek dat totaalscbattingen moet opleveren,
is een ontwerp dat de totale fout, beborende bij een scbatting van een totaal,
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minimaliseert. Aangezien relationeel steekproefonderzoek een heel andere
doelstelling heeft, zijn voor dit soort onderzoek de schattingen van de ver-
schillende correlatie- en regressieco~fficienten van veel meer belang en dient
de totale fout bierin te worden geminimaliseerd. Dit kan tot een heel ander
steekproefontwerp leiden. Een bijzonder voorbeeld van relationeel steek-
proefonderzoek wordt bescbreven door Aigner (1979). De enige doelstelling
van dit onderzoek was bet schatten van een regressievergelijking tussen twee
variabelen. In dat geval moet bet steekproefontwerp leiden tot een minimale
fout in de gescbatte regressieco~fficienten. Hij laat de eventuele vertekening
buiten beschouwing, betgeen betekent dat bet steekproefontwerp moet leiden
tot een minimale variantie beborende bij de geschatte regressieco~ffici~nten.
Met bebuip van de formules waarmee deze varianties kunnen worden geschat,
kan men de optimale allocatie van de in de steekproef te trekken elementen be-
palen.

3.3. De vaststelling van de doelpopulatie

De bevolkingsgroep waarover uitspraken worden verlangd, wordt meestal be-
paald door de doelstelling van bet onderzoek. In bet algemeen boeft deze doel-
populatie nilet exact samen te vallen met de gebele populatie. Voorbeelden van
een doelpopulatie zijn: personen van 18 jaar of ouder, alleenstaanden, huis-
vrouwen, ziekenhuispati~nten, enz. De doelpopulatie boeft ook niet exact sa-
men te vallen met de steekproefkaderpopulatie, noch met de populatie van po-
tenti~le respondenten, ook wel bet responsstratum van de populatie genoemd.
Murthy (1979) onderscbeidt nog een vijfde populatie, namelijk de populatie
waar naartoe wordt opgeboogd. Deze populatie kan verschillen van de gehele
populatie, de doelpopulatie en de populatie van elementen die opgenomen zijn
in bet steekproefkader. Men kan zicb voorstellen dat indien bet aantal wo-
ningzoekenden in Nederland moet worden gescbat, bet tijdsaspect een rol kan
spelen. De steekproef van bet Woningbehoeftenonderzoek 1981 is bijvoor-
beeld in de zomer van 1981 getrokken en de personen die in de steekproef zijn
opgenomen worden aan bet eind van bet jaar ge~nqueteerd. De aldus verkre-
gen antwoorden hebben betrekking op de bevolking zoals die bestond gedu-
rende de zomer, maar bescbrijven bijvoorbeeld de buisvestingssituatie zoals
die tijdens bet najaar was. We zullen dit verschil tussen doelpopulatie en op-
boogpopulatie bier verder niet beschouwen, hoewel er in de praktijk regelma-
tig rekening mee moet worden gehouden. In deelparagraaf 3.5 wordt dieper
ingegaan op de relatie die er bestaat tussen de doelpopulatie, bet steekproefka-
der en de respondenten.

3.4. Het steekproefon twerp

Onder bet steekproefontwerp (Engels: ‘sample design’) verstaat men de be-
scbrijving van de manier waarop de personen die in bet veld zullen worden on-
dervraagd, in de steekproef worden getrokken. Een aspect dat bierbij een rol
speelt is bet verschil dat er bestaat tussen de trekkingseenbeid en de waarne-
mingseenbeid. We beperken ons in deze deelparagraaf tot twee steekproeven:
personensteekproeven en adressensteekproeven. Bij de eerste categorie wordt
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een persoon m de steekproef getrokken en alleen deze persoon wordt onder-
vraagd, terwijl bij de tweede categorie alle personen op bet in de steekproef
getrokken adres worden ondervraagd. De metbode waarbij aan ~n persoon
gevraagd wordt om ook voor ale andere personen op bet adres te antwoorden
(men denke aan het bezit van bepanide goederen) kan worden ingedeeld bij de
adressensteekproeven. Men kan zich voorstellen dat bet enqueteren van meer-
dere personen op ~n adres over persoonsgebonden kenmerken soms minder
informatie geeft dan bet enqu&eren van het zelfde aantal personen over deze
kenmerken op verschillende adressen. Een maat die aangeeft hoe efficient ge-
meten (in aantal ondervraagden) bet is om ale personen op bet adres te onder-
vragen is bet zogenaamde methode-effect (Engels: ‘design effect’). Het
metbode-effect is bier geiik aan bet quotient van de variantie, beborende bij
de uitkomsten wanneer alle personen op bet adres worden ondervraagd en de
variantie, beborende bij de uitkomsten indien slecbts ~n persoon per adres
wordt ondervraagd (bij een geiik aantal ingevulde enqueteformulieren). De
grootte van bet effect bangt nauw samen met de variabelen die moetenworden
onderzocht.

Tabel 1. Het methode-effect voor enkele kenmerken voor vier gemeenten

Kenmerken Amsterdam Rotterdani Marum Schinnen

Man 0,69 0,56 0,53 0,54
Ongehuwd 1,02 1,00 0,89 0,89
Gehuwd 1,12 1,04 0,89 0,92
Gescheiden 1,19 1,09 1,22 1,11
weduwstaat 1,10 1,15 1,11 1,04
Jonger dan 15 jaar 1,51 1,33 1,41 1,28
65 jaar en ouder 1,72 1,72 1,80 1,55
Autochtoon 2,16 2,10 1,88 2,42
Rooms-Kathollek 3,09 3,20 4,01 2,58
Nederlands-Hervormd 2,42 2,63 3,99 2,38
Gereformeerd 2,97 3,28 4,48 1,00
Andere godsdienst 3,52 2,82 5,99 3,28
Geengodsdienst 2,86 2,80 3,51 2,42
Lage opleiding 1,46 1,59 1,58 1,48
Hoge opleiding 1,22 1,37 1,32 1,29

Tabel 1, die ontleend is aan De Ree en Nieuwenbroek (1981), geeft bet
methode-effect voor een aantal kenmerken voor de gemeenten Amsterdam,
Rotterdani, Marum en Schinnen. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens
van de Volkstelling 1971. Uit deze tabel kan men bijvoorbeeld afleiden dat in-
dien men bet aantal personen in Amsterdam dat Rooms-Katboliek is wil
schatten (of variabelen wil onderzoeken die biermee sterk samenbangen), bet
aantal personen dat men moet ondervragen wanneer men alle personen op ~n
adres enqueteert, driemaal zo groot moet zijn als wanneer men slecbts ~n per-
soon per adres enqu~teert om een zelfde precisie (= variantie) te bereiken. Uit
de tabel blijkt duidelijk dat de grootte van bet metbode-effect niet voor ver-
scbillende variabelen en gemeenten geiik is. De resultaten zoals gegeven in De
Ree en Nieuwenbroek (1981) bieden de mog~lijkbeid om een gescbikte keuze
te maken tussen bet enqu~teren van ~n persoon per adres en bet enqu&eren
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van alle personen op bet adres. In de praktijk wordt de keuze tussen deze mo-
geijkheden mede bepaald door de baalbaarbeid (veldwerk, steekproefkader
e.d.). De kennis van bet methode-effect kan dan toch nog worden gebruikt bij
bet berekenen van de variantie behorende bij de uitkomsten. Voor wat betreft
bet kostenaspect van de enqu~tes geldt dat (zoals in bovenstaand voorbeeld)
een verdrievoudiging van bet aantal enqu&es niet leidt tot een verdrievoudi-
ging van de kosten, aangezien de meerkosten van een enqu&e op een adres
waarop reeds iemand ondervraagd is, geringer zijn dan de kosten van ~n en-
quete op een adres.

Het is eenvoudig mogelijk om van waarnemingseenheid over te gaan op trek-
kingseenbeid of omgekeerd. We moeten dan wel de bescbikking bebben over
gegevens die bet mogelijk maken om de kans van de eenheid waarover uitspra-
ken worden gedaan, te berekenen. Bij wijze van voorbeeld kan bet Woningbe-
hoeftenonderzoek worden genoemd, waarbij gewerkt wordt met een perso-
nensteekproef. De persoon is de trekkingseenheid. Wanneer echter uitspraken
moeten worden gedaan over buisboudens of woningen geldt dat de trekkings-
kans van woningen waarin veel personen wonen, groter is dan de trekkings-
kans van andere woningen. Wanneer echter bekend is uit hoeveel personen bet
huishouden bestaat of boeveel personen er in de woning wonen, kan de trek-
kingskans herberekend worden. De metbode die soms door marktonderzoek-
bureaus wordt gebruikt, waarbij aselect ~n persoon wordt aangewezen op een
in de steekproef getrokken adres, valt onder de categorie van personensteek-
proeven. Ook in dit geval moet strikt genomen rekening worden gehouden
met verschillen in trekkingskans van personen in grote of in kleine gezinnen.

3.5. Het steekproefkader

Veel problemen kunnen bij bet veldwerk worden voorkomen indien er ge-
werkt kan worden met een goed steekproefkader. Het steekproefkader kan
worden omscbreven als een verzameling elementen waardoor elementen van
de doelpopulatie kunnen worden bereikt. Het steekproefkader boeft niet exact
samen te vallen met de doelpopulatie. Men spreekt dan van dekkingsfouten.
In figuur 2 wordt een scbematisch overzicbt gegeven van de relatie tussen de
doelpopulatie en bet steekproefkader.

Figuur 2. Schematische voorstelling van de doelpopulatie en het steekproefkader
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Er kunnen zicb verscbillende mogelijkbeden voordoen. We zullen ze bier
puntsgewijs bespreken.
1. Hiermee komen elementen overeen die zowel tot de doelpopulatie beboren

als via bet steekproefkader kunnen worden bereikt.
2. Hiermee komen elementen overeen die weliswaar tot de doelpopulatie be-

boren maar niet via bet steekproefkader kunnen worden bereikt. Deze ele-
menten kunnen niet benaderd worden. Men spreekt bier van onderdek-
king. Voorbeelden biervan zijn illegale gastarbeiders (indien de steekproef
uit bevolkingsregisters wordt getrokken) en de rijdende en varende bevol-
king (indien de steekproef uit een adressenbestand wordt getrokken).

3. Hier bevinden zicb elementen die weliswaar in bet steekproefkader zijn op-
genomen maar niet tot de doelpopulatie beboren. Men spreekt van over-
dekking. Voorbeelden biervan zijn kinderen (indien bet onderzoek alleen
personen van 18 jaar of ouder betreft) en niet-autobezitters (indien bet
gaat om een onderzoek naar de rijsnelheid op autosnelwegen).

Het schema in figuur 2 heeft vooral betrekking op de situatie waarbij er een
steekproef uit een echt steekproefkader wordt getrokken, maar kan ook wor-
den gehanteerd indien de steekproeftrekking in bet veld plaatsvindt (bet wer-
ken met een aselect startadres of bet aselect selecteren van een persoon op een
adres).
Naast dekkingsproblemen is bet ook mogeiik dat er fouten in bet kader zelf

zitten. Men spreekt van kaderfouten indien de elementen van de doelpopulatie
weliswaar in bet kader zitten maar niet correct, bijvoorbeeld met een foutief
adres of met een verkeerde leeftijd. Deze fouten worden meestal veroorzaakt
door bet feit dat de administratieve weergave van de doelpopulatie wat acbter-
loopt bij de werkelijke doelpopulatie. Een indicatie voor de kwaliteit van bet
steekproefkader kan worden verkregen door de resultaten van bet veidwerk
(men denke ann redenen van non-respons bij een personensteekproef als ‘per-
soon verhuisd’, ‘buis staat leeg’, ‘buis afgebroken’ en ‘persoon overleden’) te
relateren ann de gegevens als vermeld in bet steekproefkader.
De ordening of de opbouw van bet steekproefkader is van belang. Het kan

een alfabetiscbe ordening zijn, maar er zijn ook steekproefkaders voor perso-
nensteekproeven waarbij de elementen zijn gerangscbikt naar adres, wijk of
leeftijd. Met een dergeiike ordening moet rekening worden gebouden bij bet
vaststellen van regels die moeten worden gebanteerd bij bet trekken van de
steekproef. Soms bevat bet steekproefkader aanduidingen die bet mogelijk
maken om een gestratificeerde steekproef te trekken. Deze mogelijkheid doet
zich bijvoorbeeld voor bij bet afgiftepuntenbestand van de PTT, waarbij een
anntal perceelscodes kunnen worden onderscbeiden. Een voordeel van bet af-
giftepuntenbestand is dat bet bijgewerkt is en dat geautomatiseerd trekken
van de steekproef mogeiik is. Door bet CBS is o.a. in bet kader van de Ar-
beidskracbtentelling 1981 onderzoek verricbt naar de kwaliteit en volledigheid
van bet afgiftepuntenbestand. Bij bet Consumenten Conjunctuur Onderzoek
wordt ann de enqu~trices gevrangd om extra gegevens over bet in de steek-
proef getrokken adres te verscbaffen zoals bijvoorbeeld: boeveel buisnum-
mers zijn er op bet adres, boeveel buisboudens zijn er in werkelijkbeid, enzo-
voorts. Eveneens worden de hardbeid en de inboud van de perceelscode on-
derzocht. E~n resultaat van dit onderzoek is dat wellicht 25% van de afgifte-
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punten met perceelscode 0 (dat wil zeggen overige percelen: verpleegstersbui-
zen, cafes e.d.), die meestal door marktonderzoekbureaus buiten bet onder-
zoek worden gelaten, ook bewoond worden.
Een van de grootste problemen die zicb kunnen voordoen is bet ten onrech-

te dubbel voorkomen van elementen in bet steekproefkader. Deze elementen
bebben dan in vergelijking met andere elementen een tweemaal zo grote kans
om te worden getrokken. (Bijvoorbeeld: een winkelier die naast de winkel
woont kan op beide adressen ge~nqueteerd worden.) Aangezien meestal niet
van elk element bekend is of bet dubbel voorkomt of niet, kan biervoor niet of
nauwelijks gecorrigeerd worden.
Tot slot zij opgemerkt dat voor specifieke doelpopulaties zoals bijvoorbeeld

artsen, advocaten, agrari~rs, enzovoorts, specifieke steekproefladers kunnen
bestaan. Door gebruik te maken van dergelijke kaders kan men veel tijd en
kosten besparen, aangezien bet probleem van overdekking geringer is.

3.6. Het trekken van de steekproef

3.6.1. Inleiding
Het hanteren van een foutieve selectiemetbode of bet niet correct opvolgen

van een tbeoretisch juiste selectiemetbode kan leiden tot een steekproefwaarin
elementen zijn opgenomen die ten onrecbte een grotere of kleinere kans bebben
gebaddan andere elementen. Wanneer de samenstelling van bet kader niet cor-
rect is (dubbeltellingen en omissies), wordt een dergeiik verscbil in kans ook al
verkregen. We zullen in deze deelparagraaf een onderscbeid maken tussen bet
trekken van een steekproef uit een persoonsregister en bet trekken van een
steekproef op een adres (bijvoorbeeld uit buisboudens, afgiftepunten of uit
personen). Het grote probleem van een steekproef die op een verkeerde manier
is verkregen, is dat indien er een verband bestaat tussen de reden waarom de
onderlinge kansen van de elementen verstoord zijn en bet te onderzoeken ver-
schijnsel, bet nauwelijks mogeiik is te corrigeren. In bet algemeen zalmen pro-
beren de gerealiseerde steekproef te verkleinen of uit te breiden, opdat bijvoor-
beeld de verdeling van de steekproef naar leeftijd en geslacbt overeenkomt met
de zelfde verdeling in de populatie. Dit geeft echter niet de garantie dat de
steekproef nu correct is. Wanneer bijvoorbeeld bij de steekproeftrekking van
een verouderd adressenbestand gebruik wordt gemaakt, dan zal bet duidelijk
zijn dat hoe men ook aan de verdeling van de steekproef schaaft, men tocb te
weinig persoiien in nieuwbouwwoningen in de steekproef beeft. Een voorbeeld
van een verkeerde selectieprocedure is als volgt. Stel dat de doelpopulatie
bestaat uit personen van 18 jaar of ouder in de Nederlandse bevolking en er een
steekproef wordt getrokken uit de persoonsregisters bij de gemeenten. Stel te-
vens dat, indien een persoon wordt getrokken die jonger is dan 18 jaar (een ge-
val van overdekking), de eerstvolgende persoon in bet register van 18 jaar of
ouderwordt genomen. Dit kan leiden tot een te grote kans van bijvoorbeeld va-
ders. Aangezien de ordening in bet persoonsregister alfabetiscb is en kinderen
overwegend de naam van de vader krijgen, wordt bij bet gebruik van deze me-
thode de kans om een vader in de steekproef te trekken vergroot. Indien er een
verband bestant tussen de gezinsverbouding of burgerlijke staat en de doelvari-
abelen van bet onderzoek, wordt bet onderzoek op deze wijze vertekend.

58



3.6.2. Het trekken van een personensteekproef bi] de gemeenten
Indien men de keuze beeft gemaakt tussen een personensteekproef en een

adressensteekproef (zie ook 3.4) en de keuze is gevallen op een personensteek-
proef, dan kan men de gemeenten vragen een steekproef te trekken. Dit is de
werkwijze die door bet CBS wordt gevolgd. Voorbeelden van steekproefon-
derzoek die op een personensteekproef zijn gebaseerd, zijn de Woningbehoef-
tenonderzoeken, de Yakantie-onderzoeken en de Leefsituatie-onderzoeken.
Een probleem bij bet geven van ricbtlijnen voor de gemeente-ambtenaren hoe
de steekproef te trekken, wordt gevormd door de aanwezigbeid van hulp-
bestanden waar de steekproef ook uit getrokken kan worden. Naast bet per-
soonsregister is er vaak een bulpbestand waarmee allerlei werkzaambeden
kunnen worden uitgevoerd. Dit bulpbestand kan volledig geautomatiseerd
zijn (magneetbanden bij (regionale) computercentra), gedeeltelijk geautomati-
seerd zijn (ponskaartenbestand bij de gemeente, dat periodiek naar een auto-
matiseringscentrum wordt verzonden om te worden bijgewerkt) of mecba-
nisch zijn (adresplaatjes waarvan een afdruk kan worden gemaakt). Indien de
steekproeftrekking systematiscb gescbiedt en er een zinvolle ordening in bet
bestand aanwezig is, bijvoorbeeld naar leeftijd, dan beeft men de zekerbeid
dat de verscbillende leeftijdscategorie~n goed vertegenwoordigd zijn in de
steekproef. Soortgelijke effecten treden op indien bet bulpbestand gerang-
scbikt is naar kieskring of wijk.

Bij bet trekken van de steekproef uit bet persoonsregister zelf, wat met na-
me bij de kleinere gemeenten vaak gebeurt, kunnen er zich problemen voor-
doen door de eventuele aanwezigheid van niet-persoonskaarten (bulpkaarten).
Veel gemeenten bebben bebalve de persoonskaart van personen verwijs- of ar-
cbiefkaarten aangelegd. Dit zijn bulpkaarten waarinee bet persoonsregister
wordt aangevuld en die door de gemeenten worden aangelegd voor elgen ge-
mak. Verwijskaarten zijn ‘gekopieerde’ persoonskaarten die verwijzen naar
de ecbte persoonskaart elders in de bak. Door een afwijkende kleur kunnen ze
niet met de eigenlijke persoonskaart worden verward. Zo kan voor een gebuw-
de vrouw een verwijskaart worden gemaakt op de achtemaam van baar echt-
genoot. Deze vrouw komt dan twee keer in bet register voor, &~n keer via baar
persoonskaart en 6~n keer via een verwijskaart in de buurt van de persoons-
kaart van baar man. Arcbiefkaarten worden aangelegd als personen zijn over-
leden of verbuisd naar een andere gemeente. Ook deze kaarten zijn louter
voor bet gemak van de gemeente. Ze kunnen staan op de plaats waar eerst de
persoonskaart stond, dus in bet persoonsregister, maar ook komt bet voor dat
gemeenten de arcbiefkaarten apart naast bet persoonsregister bewaren. In bet
algemeen zal men steekproeven op systematiscbe wijze trekken. Men bepaalt
de stapgrootte S als inverse van de trekkingskans en kiest een aselect begin. In
principe zouden de persoonskaarten moeten worden geteld, zodat zich steeds
precies S— 1 persoonskaarten tussen twee getrokken kaarten bevinden. Vaak
zullen gemeenten niet tellen maar met bebulp van een liniaal (ongeveer) S
kaarten meten. Op zich is bier niets tegen, maar wel dient men zicb er reken-
scbap van te geven dat oudere persoonskaarten, beborende bij oudere men-
sen, nu een grotere trekkingskans bebben. De oorzaak biervan is dat kaarten
naarmate ze ouder worden ann de bovenkant gaan slijten en wollig, rafelig
worden. Hierdoor neemt bet oppervlak aan de bovenkant van de kaart toe.
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Een mogelijkbeid om na te gaan of de steekproef goed is getrokken is bet ban-
teren van een cbi-kwadraattoets op de populatie-aantallen uitgesplitst naar
bijvoorbeeld leeftijd en geslacbt en de hiermee corresponderende steekproe-
faantallen. Uit de waarde van de cbi-kwadraatgrootheid bij een zeker aantal
vrijbeidsgraden kan men de overscbrijdingskans afleiden. Zo is er bij bet Wo-
ningbeboeftenonderzoek 1977/’78 voor alle getrokken gemeenten nagegaan
of de overscbrijdingskans van de berekende cbi-kwadraat acceptabel was.
Overigens biedt een niet-significante cbi-kwadraat geen garantie voor een goe-
de steekproef.

3.6.3. Het trekken van een steekproef op een adres
Het trekken van een steekproef op een adres kan in twee fasen gebeuren. In

de eerste plants is bet mogeiik dat er op een adres een steekproef uit buisbou-
dens moet plaatsvinden en in de tweede plaats moeten, indien slecbts een be-
perkt aantal personen per huisbouden worden ondervraagd, de te ondervra-
gen personen worden aangewezen. De fouten die bierbij kunnen optreden zijn
bet verkeerd selecteren van de te ondervragen persoon/personen door de
enqu&eur/trice en bet niet volledig of correct inventariseren van de personen
die op bet adres wonen. Dit laatste probleem leidt tot onderdekking, betgeen
uitvoerig aan de orde is geweest in deelparagraaf 3.5. Het moet mogelijk zijn
om de eerste foutenbron, een verkeerde selectie, onder controle te houden
door voldoende aandacht te besteden ann de vele verscbiflende mogelijkbeden
die zich in bet veld kunnen voordoen. Het is in de praktijk moeilijk na te gaan
of de steekproef op bet adres correct is getrokken. Om een significante afwij-
king te kunnen aantonen moet men in ieder geval de bescbikking bebben over
een groot aantal vraaggesprekken per enqu&eur/trice.

3.7. Het veidwerk

3.7.1. Inleiding
Een groofaantal foutenbronnen kunnen bij bet veldwerk optreden. We zul-

len bieronder de belangrijkste noemen. De bierbij gebanteerde volgorde geeft
niet aan dat een verscbijnsel een grotere of kleinere invloed heeft dan een later
genoemd verscbijnsel. Men kan de volgende foutenbronnen onderscbeiden:
1. non-respons
2. meetfouten
3. intervieweffecten
4. berinneringseffecten
5. gewenningseffecten
6. ‘organisatie-van-bet-veldwerk’-effecten.

De bierboven gegeven opsomming is niet volledig ~n-~nduidig. Men kan
voorbeelden bedenken die men onder twee of misschien wel meer categorie~n
kan indelen. Zo geldt bijvoorbeeld dat intervieweffecten aanleiding kunnen
geven tot meetfouten, maar niet iedere meetfout boeft bet gevoig te zijn van
een intervieweffect. We zullen in de deelparagrafen 3.7.2 - 3.7.7 ingaan op
deze verscbillende foutenbronnen.
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3.7.2. Non-respons
Bebalve door bet CBS wordt of is hiernaar o.a. onderzoek gedaan door ‘t

Hart (1974), Van Vliet (1981) en Nederhof (1981). Bij bet CBS valt bet non-
respons-onderzoek in twee delen uiteen: onderzoek naar bet tegengaan van
non-respons in bet veld en onderzoek naar correctiemethoden voor de invloed
van non-respons. Widdersboven en Van den Berg (1980) rapporteren over on-
derzoek dat verricbt is naar bet beste tijdstip waarop een persoon kan worden
benaderd voor een vraaggesprek. Ook wordt onderzoek verricht naar de en-
quetedruk in Nederland en enqu~temoebeid. Bij bet onderzoek naar de in-
vloed van de aanscbrij fbrief op bet responspercentage is ge~xperimenteerd
met verscbiilende soorten brieven: korte en lange brieven, zakelijke en minder
zakelijke brieven, brieven met en zonder voorbeelden uit de vragenlijst, brie-
yen met en zonder telefoonnummer van de enquetrice, enz. Resultaten van dit
onderzoek worden gegeven door Van den Berg en Wetzels (1981). Onderzoek
naar de invloed van non-respons op de uitkomsten van bet steekproefonder-
zoek wordt op de boofdafdeling Statistische Metboden van bet CBS uitge-
voerd. Resultaten van dit onderzoek zijn o.a. te vinden in Betblebem en
Kersten (1982b).
Een van de problemen van bet non-responsonderzoek is de afbakening van

bet begrip non-respons. Zo is er een verscbil tussen dekkingsfouten en non-
respons. Dit onderscheid is van belang, aangezien bij de ophoging voor non-
respons en dekkingsfouten op een verscbillende manier kan worden gecorri-
geerd. Het schema in figuur 2 kan worden uitgebreid door de populatie die via
bet steekproefkader kan worden bereikt, te verdelen in twee strata: bet
responsstratum en bet non-responsstratum. Elementen die tot bet responsstra-
tum beboren zullen, wanneer ze in de steekproef worden getrokken, responde-
ren, terwiji elementen uit bet non-responsstratum dit niet zullen doen. Figuur
3 geeft dit scbematiscb weer.

responsstratum non-responsstratum

4 5
.~—steekproefkader

23

3
~~doe1popu1atie

Figuur 3. Schematische voorstelling van doelpopulatie, steekproefkader en respondenten

Er kunnen zich verscbillende mogelij kheden voordoen wanneer we de elemen-
ten van de doelpopulatie vergelijken met de elementen van bet steekproef-
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kader en bet respons- en non-responsstratum:
1. Hier bevinden zich elementen die tot de doelpopulatie beboren, die opge-
nomen zijn in bet steekproefkader en die responderen. We kunnen dit echte
respons noemen.

2. Dit zijn elementen die tot de doelpopulatie beboren, in bet steekproefkader
zijn opgenomen, maar niet responderen. Dit is de ecbte non-respons. Voor-
beelden biervan zijn weigering en niet-thuis.

3. Dit is onderdekking.
4 en 5 geven de overdekking ann. Met 4 komen elementen overeen die zouden

responderen en met 5 elementen die niet zouden responderen. Bij contact
met de elementen uit 4 zal blij ken dat ze niet tot de doelpopulatie beboren
en dan kunnen ze alsnog uit de steekproef worden verwijderd. De elemen-
ten uit 5 kunnen een probleem opleveren omdat wegens gebrek ann infor-
matie bet niet altijd mogelijk zal zijn om te onderkennen dat ze niet in de
steekproef tbuisboren, terwijl via een of andere correctiemetbode nan deze
elementen w~l een waarde kan worden toegekend.

3.7.3. Meetfouten
Deze fouten, die onder waarnemingsfouten vallen, worden veroorzaakt

door bet al dan niet opzettelijk geven van niet-correcte antwoorden. Hierbij
speelt de formulering van de vragen, de volgorde e.d., in bet algemeen aange-
duid met de kwaliteit van bet meetinstrument, een belangrijke rol. Men kan de
kwaliteit van bet meetinstrument bepalen met bebulp van een test-
bertestmethode voor dezelfde populatie. Onderzoek biernanr wordt o.a. ver-
ricbt door Van de Pol (1982).

3.7.4. Intervieweffecten
De interactie tussen de ondervrangde en enqu~teur/trice speelt een belang-

rijke rol voor de kwaliteit van de gegevens. Afgezien van effecten die ont-
staan door bet uiterlijk van de enqueteur/trice, de sociale wenselijkbeid van
antwoorden, bet niet-erkennenvan bet feit dat men de vrang niet begrijpt of er
geen mening over beeft, kan de aanwezigbeid van andere personen bij bet
vraaggesprek een rol van betekenis spelen. Onderzoek nanr intervieweffecten
wordt verricbt door o.a. Van der Eijk en NiemOller (1981), Van der Zouwen
(1981), ‘t Hart (1978) en Dijkstra en Elsinga (1979).

3.7.5. Herinneringseffecten
De mens ontboudt sommige gebeurtenissen beter dan andere gebeurtenis-

sen. Voor steekproefonderzoek nanr bet optreden van bepaalde verscbijnselen
of bet doen van bepaalde handelingen (bijvoorbeeld aankoopgedrag, bio-
scoopbezoek, randplegen arts of bet om deelname worden gevraagd aan een
enquete) speelt dit effect van ‘telescoping’ een belangrijke rol. Vaak beeft een
dergelijk onderzoek tot doel de frequentie te scbatten waarmee binnen een ze-
ker tijdsinterval een bepaald verscbijnsel zicb voordoet. Het herinneringsef-
fect zal dan tot een te boge schatting van de frequentie leiden indien personen
een opgetreden gebeurtenis of bandeling dicbterbij in de tijd scbatten dan deze
in werkelijkbeid plantsvond. Voor bepanlde steekproefonderzoeken is bet mo-
gelijk om de antwoorden van respondenten te vergelilken met de werkelijke
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gebeurtenissen. Demografiscb en medisch steekproefonderzoek zijn bier voor-
beelden van. Dit vergelijken van door respondenten gegeven antwoorden met
doorgaans administratieve gegevens maakt bet mogelij k om voor specifiek
steekproefonderzoek bet herinneringseffect te modelleren. Bailar en Biemer
(1981) en Som (1973) hanteren een exponentieel model. Een dergelijk model
blij kt in de praktij k van demografisch en mediscb steekproefonderzoek goed
te werken.

3.7.6. Gewenningseffecten
Onderzoeksgewenningseffecten (Engels: ‘rotation group bias’ of ‘time in

sample bias’) treden op bij bet gebruik van panels bij steekproefonderzoek.
Na verloop van tijd kan men een zekere routine ontwikkelen bij bet beant-
woorden van de vragen. Daarnaast is bet mogelijk dat iemand een foutief ant-
woord geeft om de continuiteit van de antwoorden te bebouden dan wel juist
te onderbreken. In Bailar en Biemer (1981) wordt onderzoek naar deze effec-
ten bescbreven.

3.7.7. ‘Organisatie-van-het-veidwerk ‘-effecten
De algemene organisatie van bet veldwerk kan ook van invloed zijn op de

kwaliteit van de uitkomsten. Men kan hierbij niet alleen denken aan bet beha-
len van een zeker percentage respons, maar ook aan de invulling van de vra-
genlijsten (particle non-respons en de consistentie van de antwoorden). Uit de
CBS-praktij k blij kt dat bet geven van een mondelinge instructie aan de enque-
trices kan leiden tot een aanmerkelijk bogere respons. Eenzelfde effect wordt
verkregen door meer ricbtlijnen te geven over de tijdstippen waarop de kans
op tbuistreffen groter is. Dit kan overigens leiden tot een selectere respons.
Widdershoven en Van den Berg (1981) doen verslag hierover. De veidwerkor-
ganisatie beeft niet alleen invloed op bet totale percentage non-respons, maar
kan ook invloed hebben op de selectbeid ervan. Dekkingsproblemen kunnen
bebalve bij bet trekken van de steekproef ook optreden bij bet veidwerk. Door
een goede instructie van de enqu&eurs/trices en bet correct opvolgen van deze
instructie kunnen deze problemen worden opgelost en geven ze geen aanlei-
ding tot vertekening.

3.8. De ophoging

Onder de opboging (bet ophogen) verstaat men bet herwegen van de uit-
komsten van de enquete om uitspraken te kunnen doen over de gehele doelpo-
pulatie. De term ophogen wordt meestal gebanteerd bij bet schatten van tota-
len (bijvoorbeeld bet aantal woningzoekenden in Nederland, bet totale aantal
uitstapjes van de Nederlandse bevolking, enz.). De ophoging biedt de moge-
lijkheid eventuele fouten te corrigeren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van bulpinformatie van de populatie (bijvoorbeeld de verdeling van de Neder-
landse bevolking naar leeftijd en geslacht) of van hulpinformatie betreffende
de respondenten en non-respondenten. De meest bekende tecbniek die bij bet
opbogen wordt gebanteerd is stratificatie achteraf. Een overzicht van metho-
den die met name tot doel hebben de vertekening ten gevolge van non-respons
terug te dringen wordt gegeven in Betbiebem en Kersten (1982c). Het is echter
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ook mogelijk dat bij bet ophogen juist een extravertekening wordt geintrodu-
ceerd. Dit zal met name gebeuren indien de veronderstellingen die aan de op-
boging ten grondslag liggen niet geldig zijn. Vandaar dat bet onderzoek naar
mogelijke fouten bij steekproefonderzoek zo nodig is.

4. SLOT

In de voorgaande paragrafen is een uiteenzetting gegeven van de verschillende
foutenbronnen bij steekproefonderzoek. Gezien de relatie tussen de totale
fout, de steekproeffout en de niet-steekproeffout is onderzoek naar de niet-
steekproeffout ten zeerste van belang. In verscbillende landen, vooral in de
Verenigde Staten maar ook in Nederland, wordt onderzoek biemaar verricbt
en bet is te bopen dat publicaties over steekproefonderzoek binnen afzienbare
tijd niet alleen informatie bevatten over de steekproeffout maar ook over de
grootte en ricbting van de niet-steekproeffouten.
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5. Mediagebruik 1975-1980 aan de hand
van tijdsbestedingsonderzoek

W.P. KNULST

1. INLEIDING

Dit artikel is gebaseerd op gegevens, ontleend aan twee tijdsbestedingsonder-
zoeken verricht in 1975 en 1980 en met grotendeels overeenkomstige vraagstel-.
lingen. Om na te gaan op welk tijdstip radio en televisie worden gebruikt,
heeft de Nederlandse Omroep Stichting in 1970 een onderzoek laten houden
naar de gehele tijdsbesteding gedurende ~n week.’ Het onderzoek werd ver-
richt door Intomart B.V. te Hilversum. Toen in 1975 dit laatstgenoemde on-
derzoek door Intomart zou worden herhaald, traden behalve de N.O.S., het
Sociaal en Cultureel Planbureau en enige andere instellingen als opdrachtge-
ver op.
De tijdsbesteding zou worden onderzocht aan de hand van een uitgebreide

Iijst van activiteiten, waarbij in grote lijnen de rubricering zou worden annge-
houden welke is gebruikt bij het cross-national tijdsbestedingsonderzoek uit
1965-’66, dat onder auspici~n stond van het European Coordination Centre
for Research and Documentation in Social Sciences te Wenen2. Tevens zou detijdsbesteding niet per halfuur, zoals in 1970, maar per kwartier worden gere-
gistreerd. In de periode van 5 tot en met 19 oktober 1975 heeft het tijdsbeste-
dingsonderzoek plaatsgevonden onder een representatieve groep van ca. 1300
Nederlanders van 12 jaar en ouder. De tijdsbesteding werd gedurende ~n
week geregistreerd. De respondent werd gevraagd zijn bezigheden van kwar-
tier tot kwartier te scoren met behuip van een gestructureerde lijst van ca. 200
activiteiten, verdeeld over 10 hoofdgroepen. Voorafgaande aan de registratie
van hun tijdsbesteding zijn de respondenten over verschillende zaken ge~nqu&
teerd. Ter afsluiting van de week waarin het dagboek is bijgehouden, is er een
kleinere enqu&e gehouden.3 Een zo volledig mogelijke replicatie van het pro-
ject heeft in 1980 plaatsgevonden. Ook in 1980 is het onderzoek in de periode
van 5 tot en met 19 oktober gehouden, maar nu onder ca. 2700 Nederlanders
van twaalfjaar en ouder.
In de volgende paragrafen wordt mediagebruik als bestanddeel van het

tijdsbudget geanalyseerd. Hierdoor kon alleen gelet worden op mediagebruik
als primaire activiteit. De gevolgen hiervan zijn dat de uitspraken over met na-
me radiogebruik beperkte betekenis hebben, omdat vastgesteld is dat 94% van
het radiogebruik in 1980 als secundaire activiteit voorkomt. Bij televisiege-
bruik is 26% gescoord als secundaire activiteit.
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2. Enige algemene verschuivingen tussen 1975 en 1980

Concentreert men zich op verschuivingen in tijdsbesteding 1975-1980 (tabel 1,
2, appendix) dan zijn er de volgende, meest opvallende feiten:
— De gemiddelde arbeidstijd van werkende mannen nit 1980 is ca. 80 minuten
minder dan die van werkende mannen uit 1975. Deze gewonnen tijd kwam
niet terecht bij de vrijetijdsbesteding — de tijdsbesteding voor media en
overige vrijetijdsbesteding verminderde met ruim ~n uur — maar ver-
schoof naar werk voor de huishouding en de zorg voor het gezin.

— Bij werkende vrouwen zijn er geen opmerkelijke verschuivingen in de tijds-
besteding aan arbeid of huishouding. Opmerkeijk is een toename van het
mediagebruik ten koste van andere vrijetijdsbezigheden. Het verschil in
tijdsbesteding aan media tussen werkende mannen en werkende vrouwen
biift aanzienlijk, maar was in 1980 geringer dan in 1975.

— De scholieren en studenten nit het onderzoek 1980 besteedden bijna 2 uur
minder aan hun studie dan de scholieren en studenten uit het onderzoek
1975. De vrije tijd was bij de ondervraagde studenten/scholieren nit 1980
bijna eveiiveel meer als de studietijd minder was.

— Gepensioneerde mannen uit het onderzoek 1980 besteedden nog weer meer
tijd aan media dan die in 1975. Met 30 uren per week vullen zij bijna de
heift van hun vrije tijd met media.

2.1. Mediagebruik (ats primaire activiteit) 1975-1980 nader bezien

De tijdsbesteding aan mediagebruik onder de gehele bevolking vertoont tussen
1975 en 1980 geen opvallende verandering. Bovendien bleef de tijdsverdeling
over de verschillende electronische en gedrukte media in grote lii nen geiik (ta-
bel 3 en tabel 4). Verschuivingen traden wel op in het volume van mediage-
bruik binnen categorie~n uit de bevolking (tabel 4):
— Mannen vergrootten hun overwicht in tijdsbesteding aan electronische me-
dia en kranten op vrouwen. De voorsprong in tijdsgebruik voor tijdschrif-
ten en boeken door vrouwen, werd minder.

— Met uitzondering van muziekplaten/banden besteden ouderen meer tijd
aan media dan jongeren. Meer convergentie trad echter op in tijdsbesteding
aan electronische media door de verschillende leeftijdsgroepen. De ver-
schillen tussen de leeftijdsgroepen in tijdsbesteding aan gedrukte media
werden groter. De afgenomen belangstelling voor dagbladen en tijdschrif-
ten onder jongeren valt hierbij wel bijzonder op.

— In het algemeen besteden personen met een laag onderwijsniveau meer tijd
aan electronische media dan hoger opgeleiden. Deze Iaatsten steken meer
tijd in gedrukte media dan laag opgeleiden. Convergentie in tijdsbesteding
door de verschiflende opleidingsgroeperingen trad op bij televisie, muziek-
platen en -banden, kranten en tijdschriften.
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3. TIJDSBUDGETCONSTRAINTS EN MEDIAGEBRUIK

3.1. Arbeidstzjd en mediagebruik

In de vorige paragraafwerd aangetoond dat personen met een werkkring bui-
tenshuis of huisvrouwen die de zorg voor de huishouding dragen, minder uren
investeren in media dan personen die geen vaste dagtaak hebben, zoals gepen-
sioneerden. Het mediagebruik varieert van 32% van de vrije tijd bij werkende
vrouwen — die veelal naast een beroep de zorg voor de huishouding hebben —

tot 46% van de vrije tijd bij gepensioneerde mannen, die behalve assistentie in
de huishouding geen vaste verplichtingen hebben. Thans wordt op systemati-
sche wijze ingegaan op de relatie arbeid-mediagebruik.
In tabel 5 is de tijdsbesteding voor verschilende soorten media (televisie, ra-

dio, muziekplaten en -tapes, boeken, kranten en tijdschriften) in verband ge-
bracht met bet gemiddelde aantal uren arbeid per week.
Hiertoe zijn ale respondenten — met uitzondering van schoolgaanden of

studerenden — verdeeld naar het aantal uren arbeid (mci. bezigheden in ver-
band met beroepsarbeid) dat zij scoorden per week.
— Het totale mediagebruik loopt bij mannen af van 28,4 uur bij 0 uur arbeid
tot 13,8 uur bij 51 en meer uur arbeid per week. Bij vrouwen is er een mm-
der groot verloop: van 15,9 uur (bij 0 nur arbeid) tot 10,2 uur (bij 51 en
meer uur arbeid per week).

— Bij mannen bestaat tussen 0 en 20 uur arbeid een praktisch elastische aan-
passing van mediagebruik. Tussen 21 en 50 nur arbeid reageert mediage-
bruik nauwelijks elastisch op bet aantal gewerkte uren, maar daarboven
wordt de elasticiteit weer groter. Bij vrouwen bestaat een weinig elastische
aanpassing van mediagebruik ann bet aantal uren arbeid per week.

Ret verschil tussen mannen en vrouwen moet worden toegeschreven ann het
feit dat arbeidstijd een betere predictor voor mannen vormt voor het vrije-
tijdsvolume dan bij vrouwen. Tussen arbeid en vrije tijd bestaat bij vrouwen
nog een aanzienlijke verplichting op het gebied van de huishouding, wat bij
mannen niet in die mate bet geval is:
Vrouwen die 31 tot 40 uur per week besteden aan beroepsarbeid besteden ann
arbeid en huishouding samen gemiddeld 51 uur; mannen die 31 tot 40 uur per
week werken, besteden ann beroepsarbeid en huishouding samen gemiddeld
42 uur. Het verschll in mediagebruik verdwijnt echter niet indien men media-
gebruik in verband brengt — niet met arbeid sec — maar met het totaal van
arbeid ~n huishoudelijk werk (grafiek 1). In paragraaf 3.5 wordt verder inge-
gann op een andere factor die van invloed is op het verschil in mediagebruik
tussen mannen en vrouwen. De conclusie Iuidt dat onder de huidige ongelijke
verdeling van verplichte bezigheden over mannen en vrouwen, de omvang van
de arbeidstijd alleen bij mannen een geschikte predictor is voor het aantal uren
mediagebruik. Op grond van de gevonden resultaten kan men stellen dat wij-
zigingen in arbeidstijd in de zone tussen 40 en 20 uur, weinig gevolgen hebben
voor mediagebruik. Een eventuele offici~1e arbeidstijdverkorting van bijv. 40
naar 35 uur per week zal nauwelijks gevolgen hebben voor mediagebruik in
zijn totaliteit en evenmin voor het gebruik van afzonderlijke media. Verschui-
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Grafiek 1. Tijdsbesteding aan mediagebruik naar gewerkte uren (arbeid +
mannen en vrouwen (12 jaar en ouder m.u.v. studerenden, oktober 1980).

huishouding) voor

ving echter in het totale pakket voor verplichte bezigheden (herverdeling van
arbeid en huishoudelijk werk over mannen en vrouwen) zon waarschijnlijk
wel waarneembare gevolgen hebben voor mediagebruik.
Bovendien hebben drastische wijzigingen in arbeidstijd, zoals bij werkloos-

heid of pensionering, aanzienlijke gevolgen voor mediagebruik, zoals uit pa-
ragraaf 3.3 moge blijken.

3.2. Ornvang vrije tUd en de hoeveetheid mediagebruik

De omvang van de vrije tijd (= tijd die resteert na aftrek van tijdsbesteding
aan arbeid, huishouding, onderwijs, slapen, eten en persooniike verzorging)
laat zich moeilijker vaststellen dan de gemiddelde arbeidstijd. De gemiddelde
arbeidstijd van verschillende groepen werknemers wordt regelmatig gere-
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gistreerd; voor berekening van de vrije tijd is tijdsbudgetonderzoek nodig.
Nochtans geeft kennis van de ontwikkeling van het vrijetijdsvolume de meest
betrouwbare basis voor uitspraken over mediagebruik. Tabel 6 leert dat het
totale mediagebruik gemiddeld 34 tot 40% van de vrije tijd uitmaakt en prak-
tisch evenredig groeit met een volumetoename van de vrije tijd. De daling in
de mediaproportie bij een toename van de vrije tijd is te gering om er conclu-
sies aan te verbinden.

3.3. Mediagebruik bij werkende en niet-werkenden

Hierboven werd vastgesteld dat mediagebruik (bij mannen) zeer elastisch rea-
geert in de zOne van 0 tot 20 uur arbeid per week. Elk nur dat in die zone mm-
der (of meer) wordt gewerkt gaat gepaard met een verschuiving van bijna ~n
uur in mediagebruik.
Deze schets van de situatie is natuurlijk vrij theoretisch. Personen die in een

situatie komen te verkeren waarin ze niet langer werken, hebben in de meeste
gevallen geen werkkring van 1 tot 20 uur maar een werkkring van ca. 40 uur
per week verlaten.
Voor een beoordeling van de gevolgen van pensionering of werkloosheid

voor het mediagebruik kan men daarom beter de situatie van werkende man-
nen die meer dan 20 uur per week werken, vergelij ken met die van niet-
werkenden.

De vergelli king toont aan dat het mediagebruik bij niet-werkende mannen (ge-
pensioneerden ~n werklozen) disproportioneel sterker toeneemt dan hun tijds-
besteding aan overige bezigheden (met uitzondering van huishoudeiik werk).
Vergelijkt men het mediagebruik van werkende vrouwen met dat van huis-
vrouwen (tabel 2) dan leert zulks, dat verschuivingen van werk buitenshuis
naar werk in de huishouding nauwelijks gevolgen heeft voor mediaconsump-
tie, althans in 1980.
Men kan concluderen dat de toename van het aantal niet-werkende (gepen-

sioneerden ~n werklozen) veel drastischer gevolgen heeft voor individueel me-
diagebruik dan effecten van arbeidsdeelname door vrouwen of gevolgen van
arbeidstijdsverkorting. Aan het effect van de groei van het aantal werklozen
en gepensioneerden moet nog dat van de autonome stijging in mediagebruik
onder niet-actieven tussen 1975 en 1980 worden toegevoegd (vgl. tabel 2).

3.4. Mediagebruik en verseheidenheid in vrijetijdsbesteding

Mediagebruik blijkt beslag te leggen op een tamelijk constant deel van de vrije
tijd, hetgeen erop wijst dat de omvang van de vrije tijd binnen het individuele
tijdsbudget een belangrijke factor vormt voor de verdeling van tijd over media
en andere vrijetijdsactiviteiten. De proportie mediagebruik is echter een ge-
middelde en het feit dat werkende vrouwen 32% van hun vrije tijd aan media
besteden tegenover gepensioneerde mannen 46%, vraagt een aparte verkla-
ring.
In deze en de volgende paragraaf zijn daarvoor twee andere budgetcondities

onderzocht: de mate van verscheidenheid van het vrijetijdsbudget en de mate
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van versaippering van het vrijetijdsbudget.
In verschillende studies is opgevallen dat personen die zeer intensief gebruik
maken van televisie, gemiddeld minder andere liefhebberijen hebben dan per-
sonen die weinig televisie kijken4.Analyses van tijdsbesteding van niet-werkenden in vergelij king met werken-
de mannen leren dat een zeer intensief mediagebruik van niet-werkende man-
nen gepaard gaat met een weinig gedifferentieerd vrijetijdsleven op andere
terreinen5. Vrouwen met een betaalde baan die in 1975 beduidend lager scoor-
den op mediagebruik dan huisvrouwen, vertoonden een afwisselender vrije-
tijdspatroon dan huisvrouwen6. De veronderstelling lijkt gewettigd dat een in-
tensief mediagebruik niet noodzakelijk samenhangt met een intensieve interes-
se in media, maar mogelijk ook met de afwezigheid van alternatieve mogeiik-
heden voor vrijetijdsbesteding. Deze hypothese is onderzocht binnen de ter-
men van de budgetstudie. (Gegevens over de individuele beleving zija niet be-
schikbaar.) In tabel 7 is de relatie tussen de verschillende vormen van mediage-
bruik en de verscheidenheid van de overige vrijetijdsbesteding geanalyseerd.
Met uitzondering van het gebruik van muziekplaten/-banden, tijdschriften

en kranten, zijn nile overige relaties tussen mediagebruik en de verscheiden-
heidscore significant (op 5% niveau),
en wel als volgt:
— personen met een weinig afwisselend vrijetijdsleven maken intensiever ge-
bruik van televisie (r = — .23) en intensiever gebruik van radio (r= — .08),

— personeiuechter met een afwisselend vrijetijdsleven scoren significant hoger
op boekenlezen (r= + ;12).

3.5. Versnippering vriYetijdsbudget en mediagebruik7

Vrouwen besteedden zowel in 1975 als in 1980 een geringer deel van hun vrije-
tijdsbudget aan media dan mannen (het verschil is in 1980 toegenomen: zie ta-
bel 2; het verschil tussen vrouwen met werkkring en mannen met werkkring is
zelfs nog groter). Een verklaring hiervoor is gezocht in de veronderstelling dat
vrouwen onder de heersende rolverdeling over minder aaneengesloten blokken
vrije tijd beschikken dan mannen, omdat hun vrijetijdsbezigheden worden af-
gewisseld met resp. verstoord door verplichtingen nan huishouding en kinder-
verzorging. Op grond van analyses van de budgetgegevens uit 1975 blijkt die
veronderstelling juist te zijn:
— Werkende mannen in een gezinwaarvan het jongste kind 0 tot en met 5 jaar
oud is, beschikken per week over gemiddeld 26 blokken ononderbroken
vrijetijdsbesteding; werkende vrouwen of huisvrouwen in een gezin met een
jongste kind in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar beschikken gemiddeld
over 54 blokken vrije tijd per week. Vrouwen in vergelijkbare gezins-
omstandigheden als mannen, ongeacht of zij naastde huishouding een be-
taalde werkkring hebben, zien hun vrijetijdsbezigheden 2 maal vaker per
week onderbroken door verplichtingen.

— De tegen~telling is ook — zij het minder schril — amwezig tussen mannen
en vrouwen die geen kleine kinderen hebben. Controleert men bovendien
voor de mogeiike invloed van verschil in vrijetijdsvolume, opleiding en in-
komen, dan blijft er een sterk significant verband tussen sexe en versnippe-
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ring van de vrije tijd bestaan.
— Dit verschil is relevant, omdat er tevens een sterk verband werd geconsta-
teerd tussen de mate van versnippering en het gebruik van televisie, radio,
afspeelapparntuur ~n kranten: hoe meer anneengesloten de vrije tijd, hoe
meer gebruik van de genoemde media.

— Naar nanleiding van deze bevindingen rees de vraag of mannen hoger sco-
ren op medingebruik dan vrouwen door een grotere mate van naneengeslo-
tenheid van hun vrije tijd of doordat mannen meer interesse hebben voor
media.

— Bij analyse wees nit dat het verschil in gebruik van electronische media (on-
der controle van 9 mogelijke interveni~rende verbanden) tussen mannen en
vrouwen kan worden toegeschreven nan de verschiilende structuren van
hun vrije tijd. Voor krantenlezen is dit niet het geval. Hier blijft het ver-
band met sexe significant (onder controle van interveni~rende verbanden).

Op grond van deze analyse kan de reintie als volgt worden geschemntiseerd:
geslncht > verschil in anneengeslotenheid > verschil in

vrije tijd tijdsgebruik
electronische

media

4. RELATIE TELEVISIEGEBRUIK - GEBRUIK ANDERE MEDIA

4.1. Inleiding

Er is yank verondersteld dat de televisie andere vormen van vrijetijdsbesteding
zon beconcurreren of zelfs verdringen. Op deze algemene manier gesteld is de
veronderstelling niet mist.
De ontwikkeling in vrijetijdsbesteding heeft invloed ondergaan van meer

factoren dan uitsluitend televisie, terwiji de televisie voor sommige vormen
van ontspanning of ontplooiing nauwelijks relevant lijkt (toerisme, sport,
hobby-beoefening e.d.). Wel is vastgesteld — en dit verschijnsel is in het von-
ge hoofdstuk ter sprake gekomen — dat personen die een meer dan gemiddeld
nantal uren televisie kijken of radio beluisteren, een minder veelzijdig vrije-
tijdspatroon hebben dan personen die deze media minder gebruiken. Ook hier
kan men niet zonder meer het mediagebruik als oorzank nanwijzen, omdnt er
achterliggende factoren zijn die zowel de mate van televisiegebruik als de veel-
zijdigheid van de vnijetijdsbesteding beinvloeden (bijv. leeftijd, ontwikke-
lingsniveau).
Omdat ann televisie, radio, kranten en tijdschriften overeenkomstige func-

ties worden toegeschreven (informatie, amusement e.a.), is de verleiding groot
om een direct verband te verondersteilen tussen het gebruik van verschilende
soorten media.
Het tijdsbudgetonderzoek uit 1975 en 1980 mankt het mogeiik om de ver-

dere ontwikkeling van de relatie tussen televisiegebruik en gebruik van andere
media te registreren. Hierbij zijn twee aspecten interessant:
— de verhouding tussen de intensiteit van televisiegebruik en het gebruik van
andere media op ~n tUdstip;
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— de verhouding tussen intensiteit van televisiegebruik en gebruik van andere
media in 1975 ~n 1980.

4.2. Verhouding televisiegebruik en gebruik andere media op ~e~ntijdstip

In tabel 8 is de relatie tussen intensiteit van televisiegebruik en het gebruik van
andere media geanalyseerd voor de week van oktober 1980. Hieruit blijkt dat
een toenemende intensiteit van televisiegebruik samengaat met een toenemen-
de intensiteit van radiogebruik (als primaire activiteit).
Naarmate er meer uren naar televisie is gekeken, is de radio vaker object

van aandacht geweest en ligt bovendien de tijd voor radioluisteren hoger.
Bij het beluisteren van muziekplaten/-banden loopt de gemiddeld bestede

tijd op bij een intensiever televisiegebruik, maar niet de participatie.
Bij de andere media bestaat ongeveer dezelfde relatie. Het gebruikspercentage
van gedrukte media hangt niet samen met de intensiteit van televisiegebruik.
De zware televisiekijkers scoren echter evenals bij radio en platenspelen, meer
tijd bij het gebruik van gedrukte media dan matige of lichte kijkers. Dit ver-
schil kan worden verklaard door het feit dat zware televisiekijkers gemiddeld
over meer vrije uren beschikken dan matige of lichte kijkers. Schakelt men dit
effect uit en daarbij ook de mogelijke invloed van opleidings- en sexeverschil-
len, dan resteert er een significant positief verband tussen televisiegebruik en
radiogebruik, terwiji de score bij andere media niet significant varieert met te-
levisiegebruik.

4.3. Televisiegebruik — gebruik verschillende soorten ti]dschr~ften

Het gebruik van gedrukte media in het algemeen moge geen concurrentie on-
dervinden van de mate van televisiegebruik, maar hoe ligt de relatie tussen in-
tensiteit televisiegebruik en het gebruik van specifieke soorten van gedrukte
media? De resultaten van deze analyse geven nanleiding om het aanvankelij ke
beeld te nuanceren:
Het gebruik van vrouwenbladen (evenmin als het gebruik van jongerentijd-

schriften zoals strip- en muziekbladen) hangt niet significant samen met de in-
tensiteit van televisiegebruik, maar voor andere bladen 114 dit anders;

Hobby-tUdschriften en opinieweekbladen (politieke, economische en cultu-
rele onderwerpen) worden significant minder gebruikt door zware televisiekij-
kers dan door matige of lichte kijkers. (Hierbij is evenals bij het gebruik van
andere bladen de invloed van verschil in vrije uren, opleidingsniveau en sexe
gecontroleerd.) Een verkiaring hiervoor is dat zware televisiekijkers zoals in
hoofdstuk 3 is aangetoond, een minder veelzijdig vrijetijds- c.q. hobbypa-
troon hebben dan matige en lichte kijkers.
Voor de overige gevonden relaties 114 de verkiaring nog meer voor de hand:

een hogere intensiteit van televisiegebruik gaat (significant) samen met een in-
tensiever gebruik van omroepbladen en populaire bladen.
Indien men bedenkt dat populaire bladen voor een belangrijk deel zija ge-

vuld met gossip over televisie- en showsterren dan is dit positieve verband niet
zo opvallend.
(In tabel 9 treft men een overzicht aan. In deze tabel zija de invloeden van
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verschil in vrije tijd, opleidingsniveau en sexe niet gecontroleerd.)
Men kan concluderen dat een intensief televisiegebruik alleen negatief ver-

band houdt met het gebruik van media die een meer specifieke interesse verra-
den: hobby-tijdschriften en opinieweekbladen. Daarbij is het opmerkelijk dat
het lezen van boeken — dat men evenmin onder algemene interesses kan voe-
gen — niet afneemt met een intensiever televisiegebruik.

4.4. Relatie televisiegebruik en gebruik andere media in 1975 en 1980

De verhoudingen die hierboven zijn beschreven, waren in 1975 niet geheel an-
ders. De positieve relatie televisiegebruik - radiogebruik was zelfs nog iets ster-
ker dan in 1975. Daarnaast is de verhouding televisiegebruik - gebruik van
platenspeler-taperecorder, tijdschriften en kranten gewijzigd bij de lichte en
matige kijkers. Het resultaat van die verschuiving levert echter — zoals we
hierboven zagen — geen significant verband op in 1980 voor kranten en tijd-
schriften (samengerekend). De verschuivingen waren bovendien van zodanige
aard, dat niet de concurrentie van televisie t.o.v. andere media sterker werd,
maar het cumulatieve patroon in tijdsbesteding aan media.
Bij de vermelde resultaten dient men te bedenken dat deze zijn vastgesteld

op tijdstippen dat de Nederlandse televisiezenders op werkdagen geen uitzen-
dingen overdag verzorgden. Over enige tijd zal deze situatie zich wijzigen.
Het is daarom nannemeilj k dat de verhoudingen zich in een toekomstige aan-
bodsituatie, wnarin de televisie ook overdag regelmatig als concurrent voor de
krant, het tijdschrift of het boek gnat optreden, gaan wijzigen. Afgaande op
gegevens nit landen waar televisie permanent overdag beschikbaar is, zal die
concurrentie hoofdzakelljk optreden bij personen die tijdens werkdagen in de
gelegenheid zijn televisie te kijken: gepensioneerden, werkiozen of
huisvrouwen9.

NOTEN

1. Tijdsbesteding in Nederland, N.O.S.; S.T.E.R./Intomart z.j.
2. A. Szalai (e.d.) 1972. The Use of time, Den Haag/Parijs.
3. Sociaal en Cultureel Planbureau, W.P. Knulst, 1977. Een week tijd, Den Haag.
4. N.O.S. Afd. Kijk- en luisteronderzoek/A.M. Overste, 1975. De betekenis van televisie(kijken)

Hilversum.
5. Sociaal en Cultureel Planbureau, W.P. Knulst, 1977, pp. 34-43.
6. Sociaal en Cultureel Planbureau, W.P. Knulst, 1977, pp. ~-52.
7. Alle gegevens in deze paragraaf afkomstig uit: Sociaal en Cultureel Planbureau, w.P. Knuist,

1977, pp. 89-92.
8. Sociaal en Cultureel Rapport 1976, 1977, p. 153.
9. Sociaal en Cultureel Planbureau, L.P.H. Schoonderwoerd en W.P. Knulst, 1982. Mediage-
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Tabel 2. TUdsbesteding aan mediagebruik in uren per week; in procenten van het gehele week-
budget (= 168 uur) en in procenten van de vrUe tild

Mediagebruik
in uren per week

Mediagebruik
in Wo van week

Mediagebruik in
% van de vrije tijd

1975 1980 1975 1980 1975 1980

Mannen
Vrouwen

19,0 20,1
15,9 14,7

11,5 12,0
9,5 8,8

40,8 41,5
35,3 33,6

Persanen jonger dan 35 jaar
Personen ouder dan 50 jaar

16,6 14,9
22,8 22,3

9,3 8,9
13,6 13,3

35,4 35,2
42,6 40,2

Werkende mannen
Werkende vrouwen
Huisvrouwen
Gepensioneerde mannen
Studenten en scholieren

16,8 16,6
10,9 12,0
16,9 15,6
27,1 30,1
16,1 16,6

10,0 9,6
6,5 7,2
10,0 9,2
16,1 17,9
9,6 9,9

39,4 38,9
28,9 32,4
35,6 33,7
42,8 46,1
38,1 39,6

Personen met lager
onderwijs
Personen met middelbaar
onderwijs en hager

19,8 20,0

15,1 16,0

11,7 11,9

8,9 9,5

40,8 40,3

31,7 34,8

Laagberoepsmilieu
Hoog beroepsmilleu

18,4 17,7
15,8 16,3

10,9 10,5
9,4 9,7

39,5 38,9
34,2 35,9

Steekproefgeniiddelde 17,4 17,0 10,3 10,1 37,1 37,0

1. Mediagebruik: televisie+radio+muziekplaten/geluidsbanden+kranten+tijdschrifen+boeken.

Tabel 3. TUdsgebruik voor verschiIend~ media in 1975 en 1980 in uren per week, gemiddeld over
de hele steekproef

1975
(n~1309)

1980
(n=2730)

Televisiekijken
Radioluisteren
Kranten lezen
Tijdschriften lezen
Boeken lezen
Muziekplaten/banden spelen

9,8
1,2
2,3
1,9
1,6
0,7

9,9
1,0
2,2
1,8
1,6
0,6

Totanimedia 17,41 17,01

1. Verschil van 0,1 uur in opteiling is ontstaan door de tijdscores die gemeten zijn in kwartieren,
om te zetten in uren.

2. Als primaire activiteit.
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Tabel 7. Verscheidenheid van vrUetijdsactiviteiten en mediagebruik in ~n week (oktober 1980)

Verscheidenheid:’

Gehele Lage score Middenscore Hoge score
steekproef (0-5) (6-7) (8 en meer)

Media (n= 2730)

Televisie
(r= — .23)2 9,9 11,5 uur 9,8 uur 8,4 uur
Radio
(r=.08)2 1,0 1,3 uur 0,8 uur 0,8 uur
Muziekplaten/-banden
(r= .01) 0,6 - 0,6 uur 0,6uur 0,7 uur
Kranten
(r= .03) - 2,2 2,1 uur 2,2 uur 2,2 uur
Tijdschriften
(r= .02) 1,8 1,7 uur 1,7 uur 1,8 uur
Boeken
(r= .12)2 1,6 1,5 uur 1,6 uur 1,7 uur

1. Geteld zijn: aantat verschillende soorten vrijetijdsbesteding per persoon in ~n week, waarbij
televisie, radio, kranten en tijdschriften door hun algemeen karakter niet, en boekenlezen, en
muziekplaten/-banden draaien wel als zelfssandige vormen van vrijetijdsbesteding zijn be-
schouwd. Teneinde echter de relatie zo zuivermogelijk vast te steilen, is bij de diversiteitscore
door boekenlezers, bet boekenlezen en bij de score vanmuziekbeluisteraars — bet platen draai-
en — niet meegeteld. De scoresvarieerden tussen 0 en 14. Door de scores0-5; 6-7 en 8 en hoger
sarnen te voegen, ontstonden 3 groepen.

2. Produkt-moment-correlatie van mediagebruikscore en verscheidenheidscore. p<0.05.
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6. Ontwikkelingen ten aanzien van
aspecten van de progressief— conservatief
tegenstelling in Nederland in de jaren ‘70

Een empirische studie in historisch perspectief*

G.P. MIDDENDORP

1. INLEIDING

Een kiassieke sociologische en politicologische probleemstelling is de vraag
hoe de maatschappelijke orde tot stand komt en in stand gehouden kan wor-
den. Welke factoren houden het maatschappelijk gebeuren in een aithans
ogenschijnlijk evenwicht? Hoe blljven de instituties en normeringen in stand
die dat soms wankele evenwicht bewerkstelligen? Deze aandacht voor maat-
schappelijke stabiliteit en orde hangt nauw samen met de ontstaansgeschiede-
nis van de sociale wetenschappen. De grondleggers van de sociologie opereer-
den immers in een tijdsgewricht waarin, na de Franse revolutie en de Napole-
ontische tijd, juist een sterk besef groeide van het bestaan en belang van stabi-
liserende instituties, normen en waarden, gewoonten en tradities. Het ratione-
le verlichtings-denken was duidelljk tekort geschoten; optimistische ideeen
over de rationele en goede mens die kan functioneren als een zelfstandig mdi-
vidu bleken illusies. Het in de praktijk pogen te brengen van maatschappijvor-
men, gebaseerd op dit soort uitgangspunten, bleek slechts te leiden tot dicta-
tuur en terreur.
De Franse Verllchting vormde wellicht het hoogtepunt van het streven van

individuele personen om zich via kritische reflectie op de samenleving los te
maken van traditionele, op de Middeleeuwse verhoudingen geNnspireerde ka-
ders. Dit denkproces diende ondersteund te worden door een nieuwe weten-
schap: de ‘ideologie’ die als studjeobject had: het proces waardoor mensen
zich idee~n eigen maken over het functioneren van de maatschappij en het
totstandkomen en instandhouden van maatschappelijke verhoudingen: iets
wat wij thans zouden aanduiden met de term ‘politieke socialisatie”.
Deze ‘ideologie’ is als wetenschap nooit van de grond gekomen. Na de

schok van de Franse revolutie en de Napoleontisehe tijd werd het accent radi-
caal verlegd. Men was niet langer geinteresseerd in de studie van individuele
leerprocessen welke zouden kunnen leiden tot kritische reflectie op en verzet
tegen maatschappelijke verhoudingen. Het studieobject van de sociologie was
juist: die functionele kaders welke de mens blijkbaar nodig heeft — als sociaal
wezen — ter ori~ntering van zijn gedrag, en welke nodig zijn voor het handha-
yen van maatschappelijke stabiliteit en orde. Grote onderdelen van de sociolo-

* zie noten pag. 98
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gie zoals die zich vanaf het begin van de 19e eeuw ontwikkelden, kunnen wor-
den beschouwd als de wetenschappelij ke onderbouwing van wat wel genoemd
wordt het ‘Romantisch conservatisme’: die tegen het Franse Verlichtings-
denken gerichte stroming, welke ann het begin van de 19e eeuw in West-
Europa ontstond en volgens Mannheim het meest volledig tot ontplooiing
kwam in Duitsland2.In tegenstelling tot de Verlichting gnat bet conservatisme uit van eenpessi-
mistisch mensbeeld en van eenpositief maatschappijbeeld. De mens is irratio-
neel, zwak, tot het slechte geneigd, afhankelijk, egoistisch, maar ook complex
en ‘ongeiik’, bepaald door erfelijke aanleg. Het zijn juist de mantschnppelij-
ke tradities en gewoonten, normen en waarden, instellingen en socinle contro-
lemechanismen welke voor de mens van onmisbnar belang zijn — zij kunnen
hem dat vernisje van beschnving bijbrengen waardoor maatschnppelijke orde
en rust mogeijik worden3.
Dit conservatieve denken, dat vanuit deze premissen nader kan worden uit-

gewerkt, zou wnarschijnlijk niet van een dergeiik groot belang zijn geworden
indien het niet zou zijn ontstaan in een tijdperk waarin nu juist aan deze heil-
zame maatschappelijke reguleringsmechanismen duchtig werd geknaagd door
de opkomende, ontwrichtende werking van de industri~1e revolutie. Volgens
Mannheim is bet juist een voorwaarde voor bet zich bewust worden van bet
bestnan van tradities en traditionele instellingen, dat deze in de feitelijke ont-
wikkelingsgang van het mnatschappelijk proces worden belaagd en aangetast.
Traditionalisme is dan de ‘onbewuste’ versie van conservatisme: het bewust
opkomen voor, op basis van bet zich renliseren van de waarde van, traditione-
le instellingen en gewoonten4.
Heel schematisch kunnen de ontwikkelingen als volgt worden aangeduid.

De industri~le revolutie veroorznakte de transformatie van de traditionele
standenmnatschappij tot de ‘klassieke’ klassenmnatschappij — zij bet dat die
transformatie niet geheel volledig was: elementen van de traditionele mant-
schappij bleven voortleven in de pas langzamerhand dominant wordende
klassenmaatschnppij. Adel, geestelijkheid, de boerenstand en de kleine mid-
denstand bleven voor een groot deel bestaan, maar dnnrnaast ontstonden twee
nieuwe klassen: de industri~le bourgeoisie en het proletariaat.
Uiteraard vertoonden deze ontwikkelingen nnar hun anrd, fasering en on-

derlinge verhoudingen van de desbetreffende groeperingen, nllerlei variaties
van land tot land en van streek tot streek, afhankelijk van voorafgaande histo-
rische ontwikkelingen in de sociale structuur, geogrnfische ligging, de beschik-
banrheid van grondstoffen voor de industrie, onderlinge machtsverhoudingen
en processen van stnatsvorming welke reeds hadden plaatsgevonden. In dit
verband zal ik niet ingaan op deze varinties, maar een poging wagen bet
grondpatroon te schetsen5.
In de klassenmnatschappij, nadat sommigen zich bewust waren geworden

van de bedreigde traditionele structuren, ontstonden verschillende ideologi-
sche stromiingen, ge~nt op de mnatschappelijke positie van (a) diegenen die
nog geworteld waren in traditionele structuren en/of bij bet voork6men van
verdere aantasting danrvan een zeker belang hadden, en (b) de nieuwe groepe-
ringen, welke hun politieke belangen wilden verdedigen door legitimering van
hun positie, of juist via radicale hervormingen hun als onrechtvnardig ervaren
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positie wilden veranderen. De onder (a) bedoelde groepen werden de ‘dragers’
van het conservatisme: adel, geestelijkheid, boeren en kleine middenstand.
Van de onder (b) bedoelde groepen werd het kiassieke economische libera-
lisme vooral anngehangen door de nieuwe industriele bourgeoisie en, zij het
veel later, het Maixisme door diegenen die opkomen voor de belangen van het
proletariant, dat met het voortschrijden van de industrinle revolutie gedurende
de 19e eeuw vooral in de steden via grootscheepse urbanisatie ontstond.
De ‘ideologisehe constellaties’ die op deze wijze met allerlei variaties in ver-

schillende landen van West-Europa ontstonden, vertoonden veelal een eigen
dynamiek en fasering. Aanvankelijk stonden liberalisme en conservatisme te-
genover elkaar: conservatieven verfoeiden het liberale individualisme, geent
op materialisme en economische ontwikkeling via het marktmechanisme, het-
geen ontwrichtend werkte op de traditionele maatschappij. Liberalen be-
schouwden aanvankelljk deze traditionele maatschappij als belemmerend
voor de ontplooiing van het vrije individu en voor de economische vooruit-
gang.
Later, toen de ontwikkelingen onomkeerbanr bleken en het Marxisme met

zijn revolutionaire perspectief een veel grotere bedreiging voor de gevestigde
mantschappelijke verhoudingen bleek dan het liberalisme ooit was geweest,
incorporeerden vele conservatieve denkers het principe van de vrije markteco-
nomie op basis van priv&kapitaal in hun denken, en konden liberalen, nu ze
werden geaccepteerd in de bestaande orde, soms ook veel aspecten van de tin-
ditionele maatschappij herwanrderen en accepteren. Zo ontstond een
conservatief-liberaal syndroom, in oppositie tegen allerlei variaties van
Marxistische en danrop aanvankelijk geYnspireerde socialistische en sociaal-
democratische stromingen6. Heel in het kort kunnen deze ontwikkelingen en
hun implicaties voor de sociale wetenschappen als volgt worden geschetst.

a. Het ontstaan van ideologische tegenstellingen in West-Europa kan terugge-
voerd worden tot de inbreuk welke de Franse revolutie en de industriele revo-
lutie mankten op de traditionele mantschappij. De maatschappelijke verande-
ringen die werden veroorznakt door beide revoluties, brachten een conserva-
tieve reactie teweeg als bewustwording van de dreigende teloorgang van waar-
devol geachte tradities. Tegelijkertijd ontstonden op nieuwe maatschappelijke
groeperingen geente ideologieen (liberalisme en socialisme), welke echter wei-
nig perspectief boden voor wat betreft hun inhoudelijke denkbeelden over
mens en maatschappij: de idealen van deze stromingen bleven steeds vaag,
formeel en/of utopistisch.

b. Het ontstaan van de sociale wetenschappen is nauw verbonden met
vraagstukken van maatschappelijke stabiliteit en orde, in het kielzog van de
conservatieve bewustwording en als reactie op de desintegrerende werking van
vooral de industriele revolutie. Vandaar dat relatief weinig aandacht is besteed
nan de systematische bestudering van maatschappelijke veranderingsproces-
sen, zowel structureel als cultureel. Dit werkt door tot op de huidige dag: een
gebrek aan theorievorming omtrent processen van mantschappelij ke ontwik-
keling.
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c. Dit laatste werd nog versterkt door de omstandigheid dat bij het tot voile
wasdom komen van de sociale wetenschappen als empirische wetenschappen,
het veel gemakkehjker was om te trachten statische situaties theoretisch te in-
terpreteren en te toetsen, dan om te proberen sociale processen te traceren en
te verklaren. Dit lag ook meer voor de hand in de periode na de tweede wereld-
oorlog, wanrin men opnieuw meer aandacht had voor problemen van orde en
stabiliteit dan voor die van (mogelijke, potentiele) verandering. Deze verande-
ringsprocessen vonden uiteraard wel plants (geen mnatschappij is stntisch),
maar kwamen pas in de loop van de jnren ‘60 in nile hevigheid naar voren.

d. Hoewel culturele factoren en patronen een eigen dynamiek vertonen en een
effect (kunnen) hebben op structurele mnatschnppelijke verhoudingen en pro-
cessen, kan toch, in het kielzog van de industriele revolutie, in post-industriele
maatschappijen het wellicht dominerende belang van de technologische ont-
wikkeling en haar uitstralingseffect op vele gebieden van het mantschappelijk
leven zoals hierboven geschetst, moeilijk worden onizeild. Dit werd in Neder-
land en in vele andere landen onder meer duidelijk in de jaren ‘60, toen door
de technologische ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog de welvaart zeer
sterk toenam, mede wnnrdoor processen van schnalvergroting en intensivering
van de cominunicatiepatronen op massaniveau (ondermeer door de televisie)
tot stand kwamen. Dit gaf nanleiding, zo kan hypothetisch worden gesteld, tot
het ontstnnn van processen van politisering, democratisering en individualise-
ring. Het cultuurpntroon veranderde tameiik ingrijpend, vooral op het gebied
van huweiik, gezin, sexualiteit en religie7. De politieke attituden op massani-
veau duiden, voor zover de beschikbare gegevens reiken, op toen nog tamelijk
grote stabiliteit, hoewel op elite- en semi-elitenivenu sprake was van turbulen-
tie; allerlei nieuwe politieke partijen en stromingen gingen een belangrijke rol
spelen8.

De korte historische schets welke hierboven werd gegeven van het ontstnan
van ideologische stromingen in de 19e eeuw (conservatisme en liberalisme in
de meeste gevallen tegenover nllerlei vormen van socialisme) ~n het ontstnan
van de socinle wetenschnppen welke voomaineii k waren gepreoccupeerd met
het ‘veridnien’ van de mnatschnppelijke orde, dienen beide tot uitgnngspunt
van de studies wnnrvan in dit artikel een deel wordt gerapporteerd.
Ann het eind van de jaren ‘60 was de progressief-conservatief ‘tegenstelling’

opnieuw zeer nctueel. Wellicht mist doordat, nnar analogie met de 19e eeuw,
de mnatschappelijke verhoudingen zich ingrijpend leken te wijzigen, was een
ideologische reflectie op de ideeen welke ten grondslag kunnen liggen ann der-
geiike veranderingsprocessen interessant. De systematische empirische studie
van deze verschijnselen nam een nanvang in 1970g. In twee daaropvolgende re-
plicaties van deze bnsisstudie’0 werd vervolgens gepoogd om recht te doen nan
de meer dynamische aspecten van mnatschappelijke ontwikkelingen, vanuit de
overweging dat niet volstnan kan worden met stntische momentopnnmen.
Ook vanuit de wetenschapsfilosofie kan immers met recht worden betoogd
dat ~nma1ige bevindingen slechts een beperkte geldigheid hebben. Het gnat er
immers om, ook in de ajd te kunnen vaststellen welke generaliseerbanrheid
geldt voor bepanide structuren en relaties, aismede welke tendenties zich voor-
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doen in de cultuur van een mnatschappij”. Dat men zich hierbij, zoals boven
nangegeven, theoretisch op glad ijs dan wel in een vacuum bevindt, waardoor
vele resultaten slechts exploratief kunnen worden geboekt en speculatief kun-
nen worden geduid, is een nadeel en voor sommigen een belemmering om dit
soort onderzoek uit te voeren. Wellicht mede hierdoor, en door het tot nu toe
ontbreken van een methodologie van replicerend onderzoek, is het vooraisnog
een tamelijk grote zeldzanmheid als breed opgezette studies, gebaseerd op gro-
te representatieve steekproeven uit een bepanide bevolking, meerdere malen
worden uitgevoerd (met bepnalde tijdstintervallen), waardoor treadmatig ont-
wikkelingen binnen de desbetreffende samenleving op grote schanl zichtbaar
kunnen worden12.Voor de hierboven bedoelde serie van drie studies (enqu~tes gehouden met
representatieve steekproeven onder de Nederlandse bevolking in de jaren
1970, 1975 en 1980) geldt bovendien niet slechts dat zij zijn opgezet volgens de
‘replikatie-strategie’ 13, maar tevens dat zij een streng gedefinieerd begrippen-
kader als uitgangspunt hanteren: de progressief-conservatief tegensteiing. De
historische legitimering van deze thematiek is hierboven aangegeven in ter-
men van processen van maatschappelijke ontwikkeling en ideologische, daar-
op gebaseerde stromingen. Het gnat hierbij om de ‘kern’ van de politieke cul-
tuur, zoals die zich in West-Europa heeft ontwikkeld in de 19e en 20e eeuw.
Hieronder zal nllereerst worden aangegeven hoe deze ‘tegenstelling’ is gede-

finieerd en op verschillende niveaus van ‘abstractie’ is geoperationaliseerd.
Enkele ‘aanpalende’ bekende verschijnselen zoals anomia, dogmatisme en au-
toritarisme zullen eveneens worden onderzocht’4. Het longitudinale aspect
van de serie studies doorbreekt het traditionele statische karakter van veel
socinal-wetenschnppelijk onderzoek, waarvnn de achtergrond, eveneens lig-
gend in de ontstaansgeschiedenis van de sociale wetenschappen in de 19e
eeuw, hierboven is nangeduid. De jaren ‘70, welke de studies bestrijken, lijken
voor Nederland, evenals voor vele andere landen, gekenmerkt te worden door
een overheersing van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen door die
van economie en technologie. De jaren ‘70 bieden het unieke schouwspel van
stagnerende welvnart, waardoor grote problemen ontstnan t.a.v. het handlin-
yen van de voornamelijk in de jaren ‘60 opgebouwde verzorgingsstaat.’5 De
effecten daarvan op de ideologische kern van de politieke cultuur zullen hier-
onder worden beschreven en voor zover mogelijk geinterpreteerd.

2. METHODOLOGIE

De progressief-conservatief ‘tegenstelling’ (de vraag of dit begrippenpnar ook
empirisch een tegenstelling vormt binnen de Nederlnndse bevolking komt hier-
onder nan de orde) is gedefinieerd nan de hand van een ideaal-typisch model
van de conservatieve ideologie. Immers, zoals in de inleiding is nangegeven,
hebben zowel liberalisme als socialisme zich successievelijk als progressieve
stromingen tegenover het conservatisme aangediend, wnarbij het liberalisme
zich in veel gevallen in latere fasen met conservatieve stromingen heeft ver-
bonden. Het progressieve alternatief bood dus weinig houvast, terwijl de con-
servatieve pool zich gedurende de 19e eeuw in vele opzichten met de oorspron-
kelijke liberale rivani verzoende.
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Het ideaal-typische model was noodznkelijk gezien de grote diversiteit nan
conservatieve en conservatief-liberale denkbeelden, welke zich in West-
Europa gedurende de 19e en 20e eeuw in verschillende landen hebben ontwik-
keld. Om in deze ‘chaos’ enige orde te scheppen was het onvermijdelijk om te
pogen de essentiele onderdelen van het conservatieve denken samen te brengen
en nan elknar te relateren in een ‘model’, dat dan opgevat kan worden als een
‘theoretische constructie’.
Dit ‘model’, dat hier uiteraard niet volledig kan of behoeft te worden gepre-

senteerd, diende als uitgangspunt voor de operationalisatie van de progressief-
conservatief tegensteiling. Hier stond de onderzoeker opnieuw voor een di-
lemma. Het model van het conservatisme bevat immers een nantal ge-
zichtspunten ten nanzien van mens en mnntschappij, hun onderlinge relatie,
opvattingen over socinle verandering, over mnntschappelijke instellingen zoals
eigendom, klassen, gezag, democratie en de overheid, die tamelijk abstract
zijn. Directe operationalisatie daarvan zou uitsprnken opleveren welke even-
eens tnmelijk abstract zouden zijn en wellicht niet geschikt voor een breed pu-
bliek. Studies wnarin dit type items wordt gehanteerd zijn uiterst zeldzaam.
Zij leveren echter wel vnak andere resultaten op dan studies wnarin de
vrnagstelling wordt geconcretiseerd en uitmondt in attitudeschalen’6.De notie van ‘ideologie’, mede nan de hand waarvan de definitie van de
progressief-conservatief tegenstelling plaats vond, bood her echter uitkomst.
Het moest immers mogelijk zijn om ~n of meerfundamentele waarden op te
sporen welke ten grondslng liggen nan een dergelijke ideologie, en welke als
uitgangspunt konden dienen voor de selectie van meer specifieke attitude ‘sta-
tements’ als onderdeel van attitudeschnlen’7. Aldus werd besloten om het
abstracte begrip ‘progressief-conservatief’ zowel direct te operationaliseren op
‘filosofisch’ niveau (d.m.v. bipolaire uitsprnken, wnarin zowel het conserva-
tieve als het progressieve gezichtspunt werden verwoord) als ‘indirect’ te ope-
rationaliseren via een selectie van attitude ‘statements’ op grond van hun rein-
tie tot de onderliggende waarden van het progressief-conservatief domein:
vriyheid en geli]kheid en hun toepassing op sociaal-economisch en niet-
socinal-economische terreinen. (Zie Middendorp, 1978: pp. 148-151.)
Het idenal-typische model van het conservatisme dat de progressief-

conservatief tegenstelling definieerde, werd in wat genoemd werd de ‘directe
methode’ sleclits zeer ten dele geoperationaliseerd: van de 121 modelelemen-
ten werden er in de basisstudie in 1970 slechts 37 geoperationaliseerd. In de re-
plikaties in 1975 en 1980 werden er 25 daarvan opnieuw empirisch ‘getest’.
Op basis van de wnarden vrijheid en gel~kheid en hun toepassing op het

socinnl-economische terrein (met inbegrip van overheidspolitiek op deze ge-
bieden) en het niet-sociaal-economische terrein werden 20 attitudeschalen ge-
construeerd op basis van Mokken’s H-coefficient, een procedure ontwikkeld
op basis van de Guttmnn-schaaltechniek’9. Een overzicht van de schalen vindt
men in tabel 1; details zijn op nanvraag verkrijgbaar bij de auteur. Tien van
deze schalen hebben betrekking op sociaal-economische gelij kheid (tabel 1;
schalen 4-13) en negen op niet sociaal-economische vrijheid (schalen (15-23),
terwiji de schaal ‘Democratie-attitude’ t.a.v. inspraak en medezeggenschap
betrekking heeft op beide aspecten.
Deze beschrijving van de sets van attitudeschalen loopt vooruit op de be-
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Tabel 1. Schaalkenmerken en trends, 1970-1980

Schaalnaam Range H-co~ffici~nten Gemiddelde scores
1970 1975 1980 1970 1975 1980

1. Conservatisme
2. Liberalisme
3. Socialisme
4. Gelijkheid inkomen, bezit, status
5. Overh. ingr. t.b.v. gel. inkomen en
bezit

6. Att. t.a.v. sociale wetg.
7. Overh. steun onderw.
8. Ink. poi. overiteid
9. Belastingpolitiek hogere inkomens
10. Belastingpolitiek lagere inkomens
11. Dir. econ. ingrijpen overheid
12. Niet-econ. ingrijpen overheid
13. Militante vakbondspolitiek
14. Democrat, attitude
15. Vrijheid V. men. ult.
16. Att. ontwikkel. huip
17. Internationalisme
18. Tolerantie t.a.v. misd.
19. Gezinstraditional.
20. Autoritaire ouder-kind relatie
21. Cony. man-vrouw rolopvattingen
22. Tolerantie t.a.v. homosexuelen
23. Premaritale sexuele permissiveness
24. Orthodoxie225. Religieuze toler.
26. Pol. rel. conserv.
27. Confessionalisme
28. Autoritarisme
29. Dogmatisme
30. Anomie

0-9
0-9
0-9
0-4 .49 .51 .45

0-2 .79 .78 .75
0-4 .47 .40 .35
0-4 .35 .35 .28
0-3 .46 .46 .30
0-3 .59 .58 .50
0-3 .43 .36 .36
0-3 .41 .41 .31
0-2 .38 .49 .40
0-2 .54 .45 .44
0-4 .51 .57 .54
0-6 .41 .50 .47
0-3 .54 .51 .55
0-4 .42 .33 .49
0-3 .37 .36 .35
0-5 .42 .34 .33
0-5 .41 .46 .46
0-4 .38 .45 .38
0-3 .67 .64 .64
0-5 .49 .50 .49
0-8 .68 .65 .64
0-3 .78 .82 .74
0-4 .38 .41 .43
0-7 .58 .59 .60
0-9
0-9
0-5 .43 .37 .35

4.50 5.39 5.25
4.86 5.22 4.92
5.02 5.05 4.90
2.48 2.54 2.57

1.15 1.24 1.27
1.54 .93 .75
2.86 2.60 2.54
2.16 2.00 1.85
1.07 1.07 1.17
1.93 1.79 1.48
1.59 1.56 1.66
.98 .74 .64
1.08 .92 .79
2.52 1.82 1.62
3.57 3.35 3.78
.97 .81 .85
.95 .89 1.01
2.09 1.76 1.76
1.67 1.36 1.41
2.61 2.36 2.15
1.55 1.19 .84
2.19 2.28 2.55
3.20 3.32 3.55
3.84 3.83 3.74
1.36 1.52 1.51
1.88 1.70 1.52
2.67 2.79 2.75
5.21 4.97 4.62
4.79 4.27 3.87
2.07 2.06 1.80

31. LINKS-RECHTS (hoog= links) 0-79 49.39 46.23 45.47
32. LIEERTAIR-TRADITIONEEL 0-107 53.11 53.38 49.26
33. AUTORITARISME’ 0-76 40.88 41.96 39.30
34. GEZINSTRADITIONALISME4 0-24 9.57 8.47 7.86

1. H-coefficienten volgens Mokken (1971). Indien geen H-co~ffici~ntenvermeld: schaalberust op
factor-scores.
2. Scores voor schalen 24-27 alleen voor leden van kerkgenootschappen.
3. Niet te verwarren met de korte F-schaal.
4. Niet te verwarren met de schaal van die naam.

schrijving van de analyses welke over de verschillende operationalisaties wer-
den uitgevoerd. In de eerste plants werden de 25 bipolaire items die de ‘directe’
(en partiele) operationalisatie van het conceptuele model vormden, onderwor-
pen aan een vergelij kende factoranalyse over de identieke vrnagstellingen op
de drie tijdstippen. De resultaten daarvan zijn elders gepubliceerd en kunnen
hier als volgt kort worden samengevat:
1) De factorstructuur is relatiefstabiel. In de periode 1970-1975 is zij zeer sta-
biel; in de periode 1975-1980 splitst zich een wat genoemd kan worden ‘nutori-
take’ subdimensie af van de conservatieve hoofddimensi&0.
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2) De structuur van de set van bipolnire items vertoont op nile dde tijdstippen
dde hoofddimensies:
a. conservatisme in ‘engere’ zin: vrngen m.b.t. de wanrde van gewoonten en
tradities, orde en rust, oude instellingen, het nanbrengen van veranderingen en
nog enkele, welke zich in 1980 als afzonderlijke dimensie presenteren.
b. liberalisme in de klassiek-economische zin van het vrije ondernemerschap
versus overheidsingrijpen;
c. socialisme in termen van de onrechtvaardigheid van het bestaan van kias-
sen en standen, het ontstaan van maatschappelijke verschillen door ongelijke
kansen, belemmering van vrijheid door bestnande gezagsverhoudingen en de
gebrekkige aandacht voor openbare voorzieningen in een mnatschappij, geba-
seerd op het vrije ondernemerschap.

Het blijkt dus dat, in tegensteiling tot wat geldt voor een politieke elite zoals
leden van de Tweede Kamer, de progressief-conservatief controverse als unidi-
mensionele tegensteiling niet bestaat op het niveau van de massa van het elec-
torant. Theoretische nanzetten ter verkiaring van dit verschijnsel zijn welis-
wnnr beschikbnar, maar danrop zal in dit verband niet verder worden
ingegnan2t.Vervolgens werden de 24 sets van items welke gerekend konden worden tot
een attitudeschaal, op hun ‘longitudinale robuustheid’ qua schaalbaarheid ge-
toetst in elk van de drie studies. De resultaten worden samengevat in tabel 1.
Zij duiden op relatief grote stabiliteit (dus: robuustheid); slechts een enkele
schaal moest vervallen omdat bleek dat door de tijd heen de schaalbaarheid
van de vraagstellingen dusdanig verminderde dat de schnal ‘ophield te
bestaan’, en van slechts enkele andere schalen moesten afzonderlijke items
vervallen. De vier sets van items met betrekking tot religieuze houdingen ver-
tonen een bijzonder hoge schnalbaarheid en robuustheid.
Vervolgens werd onderzocht in hoeverre de progressief-conservatief contro-

verse ‘complementaire’ verschijnselen als autoritarisme, dogmatisme en ano-
mie in termen van factor-ladingen en schaalbnarheid, robuustheid vertoonden
in de periode 1970-1975-1980. Een verkorte versie van de ‘kiassieke’ F-schnal
en D-schaal vormde een relatief robuuste ongeroteerde ~n-factorstructuur op
de dde tijdstippen, en vijf anomie-items vertoonden tamelijk goede robuuste
schnalbnnrheid in termen van Mokken’s procedure ~.

Ten slotte werden de wat genoemd werd ‘filosofische dimensies’ van conserva-
tisme, liberalisme en socialismete zamen met 20 attitude-schalen (met uitzon-
dering van de religieuze attituden) onderworpen ann vergelijkende factorana-
lyses in de jaren 1970, 1975 en 1980k Ook deze resultaten worden elders gepre-
senteerd en duiden op zeer grote robuustheid van de structuur van het ‘totale’
(00k wel genoemd ‘ideologische’) domein23. Er blijken steeds twee hoofddi-
mensies te bestaan en ~n subdimensie. De hoofddimensies kunnen worden
benoemd als links-rechts in sociaal-economische zin (bestaande uit de
socialisme-dimensie en attitudeschalen m.b.t. gelijkheid en overheidsingrijpen
m.b.t. het bevorderen van die gelijkheid in sociaal-ec-onomische zin, zoals via
het uitbreiden van de sociale wetgeving, het onderwijs, de inkomenspolitiek,
de belastingpolitiek, direct economisch ingrijpen, het welzijnsbeleid in be-
perkte zin en via vakbondspolitiek en democratisering) en als libertair-
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traditioneel (of, in de 3-factor oplossing: autoritarisme, in de klassieke zin van
cen ‘uitgebreide’ F-schaal) in termen van de conservatieve filosofie, de F-
schnal in termen van de oorspronkelijke items-verkorte versie, de houding
t.a.v. democratisering (insprnak, medezeggenschap), politieke attituden zoals
t.a.v. vdjheid van meningsuiting, ontwikkelingshulp en internationalisme, en
niet-politieke attituden zoals ten nanzien van traditionalisme op het gebied
van huwelijk, gezin en sexualiteit, de ouder-kind relatie, mnn-vrouw rolpatro-
nen en tolerantie t.a.v. homosexualiteit en premaritnal sexueel contact.
In de hier niet gerapporteerde analyse blijkt dat in de 3-factor oplossing

voor dit ‘ideologische’ domein de tweede factor weliswaar kan worden gem-
terpreteerd als ‘autoritarisme’ (gezien de hoge ladingen daarop op elk van de
dde tijdstippen voor schalen zoals met betrekking tot de klassieke F-schaal,
autoritaire ouder-kind relatie, nationalisme, ontwikkelingshulp, conventione-
le man-vrouw rolopvatting en vrijheid van meningsuiting), maw dat de derde
factor een sociale, niet-politieke afsplitsing betreft met vooral hoge ladingen
voor de schalen met betrekking tot gezinstraditionalisme en voorhuwelij ks
geslachtsverkeer. Deze dimensie werd genoemd ‘gezinstraditionalisme’, in rub
mere zin op te vatten dan de specifieke schnal (zie ook noot 23). Op basis van
deze analyse van de 2-factor en 3-factor oplossingen van het ‘ideologische’ do-
mein werden aldus vier gewogen somscores bepaald voor de factoren (1) links-
rechts, (2) libertair-traditioneel, (3) autoritarisme en (4) ‘gezinstrnditio-
nalisme’, op basis van wegingsfnctoren voor de factorladingen en de stan-
daarddefinitie van de schaniscores (zie Middendorp, 1978: 412 pp. voor
details).
De resultaten van de vergelijkende longitudinale analyse in termen van ge-

middelde schnalscores op de drie tijdstippen, worden vermeld in de dde rech-
ter kolommen in tabel 1.

3. RESULTATEN~

Uit tabel 1 blijkt dat zich in de pedode 1970-1975 een tendentie in rechtse rich-
tingheeft voorgednan (zie dimensie nr. 31) welke in de periode 1975-1980 sterk
is nfgezwakt. Het is onduidelijk hoe dit moet worden geinterpreteerd. Na-
dere beschouwing van ‘deel-trends’ ligt in eerste instantie voor de hand.
Dan kan het volgende worden geconstateerd.
a. Socinlisme is stabiel in de periode 1970-1975 en neemt slechts licht af dnar-
na.

b. Het ‘gelijkheidsstreven’ (gelijkheid als doelstelling; schalen 4 en 5) is pink-
tisch stabiel.

c. De sterke trend om de sociale wetgeving als ‘voldoende’ te beschouwen in
de periode 1970-1975 zet zich, wat nfgezwakt, door in de periode 1975-
1980.

d. Het zelfde beeld komt nnar voren voor vele andere schalen die deel uitma-
ken van de links-rechts dimensie, zoals
— overheidssteun voor het onderwijs;
— het inkomensbeleid;
— niet-economisch ingrijpen door de overheid;
— de houding t.n.v. insprnnk (democratische attitude).
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e. Andere schalen vertonen een wat afwijkend beeld, zoals
— belastingpolitiek t.a.v. hogere inkomens: neemt iets toe (in termen van
belastingverhoging) in de periode 1975-1980;

— belnstingpolitiek t.a.v. lagere inkomens neemt sterker af (in termen van:
niet verlagen) in de pedode 1975-1980 dan daarvoor;

— opvattingen over miitante vnkbondspolitiek nemen gestnag af.

Hoe kunnen wij deze verschijnselen interpreteren? Blijkbnnr komt de bevol-
king, na een eerste ‘ruk nnnr rechts’ als reactie op het zich inzetten van de eco-
nomische crisis, dnarvnn langzaam terug. Ofwel: de trend zwnkt sterk af. De
oorznken hiervan kunnen -de volgende zijn:
a. De bevolking is wel bereid om zijn ‘claims’ ter zake van overheidsbeleid

met een egalitaire inslag te verminderen in tijden van economische malaise,
mnar nan deze bereidwilligheid zijn grenzen, en deze grenzen worden des te
eerder bereikt nnarmate (zoals in 1980 het geval was, maw niet in 1975) de
regering minder bereid is dan wel in stant blijkt een perspectief te bieden op
spoedig herstel van de economie.

b. De rechtse trend in de periode 1970-1975 was een schrikrenctie, mede, hoe
paradoxnnl ook, ingegeven door de wens het de regering gemnkkelijker te
maken om te regeren in moeilij ke omstandigheden door minder hoge eisen
te steilen nan het overheidsbeleid.

c. De rechtse trend is een uiting van wantrouwen tegen te ver doorgeschoten
overheidsbemoeienis in termen van egalitaire beleidstendenties. In tijden
van crisis ontstaat toenemend individualisme (‘ieder voor zich’), hetgeen
zich uit in weerstand tegen overheidsbemoeienis: zie de tamelijk sterke
trend in ilberale richting op de libernlisme-dimensie schnal 2.
Bovenstnande redeneringen (‘rationales’) sluiten elknar niet uit, maw welke

het ‘meest juist’ of het minst onjuist is kan niet worden bepanld.

De andere hoofddimensie van ideologische tegenstellingen wordt gevormd
door de libertair-traditioneel dimensie of, meer in politieke zin, de
autoritarisme-dimensie zoals die is opgebouwd in termen van de korte F-
schanl, conservatisme, en een nantal attituden zonis vrijheid van meningsui-
ting, ontwikkelingshulp, nationalisme en tolerantie t.a.v. misdadigers. Hier
treffen wij in eerste instantie het omgekeerde beeld ann vergeleken met de
links-rechts dimensie: relatieve stabiiteit in de periode 1970-1975 en een liber-
taire, anti-autoritaire trend in de periode 1975-1980.
Nadere inspectie van de tabel lant zien dat er in de periode 1970-1975 sprake

is van twee tegengestelde tendenties in de componenten van deze dimensie. Op
de politieke componenten (conservatisme als filosofie, democratische attitu-
de, vrijheid van meningsuiting en ontwikkelingshulp) is er sprake van tenden-
ties in coiii8ervatieve of zo men wil ‘autoritaire’ richting. Op de ‘sociale’ com-
ponenten (vooral gezinstraditionalisme, nutoritaire ouder-kind relatie, con-
ventionele mnn-vrouw rollen) is er sprake van libertaire tendenties. Opmerke-
lijk is wel dat ‘tolerantie t.a.v. misdadigers’ (blijkbaw) als politieke attitude
wordt opgevat, maw dat de gemiddelde score op de korte F-schnal iets af-
neemt en dat de F-schnnl dus tot de ‘sociale’ attituden wordt gerekend. Hoe
dit ook zij, de tegengestelde tendenties zijn over bet geheel genomen duidelijk
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en heffen elkanr globani praktisch op.
Het is opmerkelijk dat in de pedode 1975-1980 de conservatieve trend op de

politieke componenten duidelijk wordt teruggebogen of tot stnnn komt, ter-
wijl de trend in de richting van libertairder opvattingen op niet-politiek gebied
zich doorzet en zelfs hier en dnar nog wat sterker wordt. Dit is duidelijk zicht-
baar bij de conservatisme-dimensie en sterk bij vrijheid van meningsuiting en
internationalisme. Democratische attitude neemt weliswnar verder af, doch de
trend wordt sterk afgezwakt. Andere politieke componenten zijn stabiel. Daw
stant tegenover dat behalve gezinstraditionalisme (component nr. 19) de oven-
ge libertaire trends op de ‘sociale’ componenten zich nnuwelijks verzwnkt
doorzetten en zich nu ook uitstrekken over de componenten ‘tolerantie t.a.v.
homosexuelen’ en ‘premaritale sexuele permissiveness’. Ook autoritarisme en
dogmatisme nemen overigens verder en tamelijk gelijkmatig af; deze trends
worden nu ‘ondersteund’ door een vermindering van de anomie, hetgeen ‘Ion-
gitudinnal’ de these ondersteunt dat traditionalisme mede tot stand komt
doordat anomie (gevoelens van persoonlijke onzekerheid inhoudend) via per-
soonlijkheidssyndromen als autoritarisme en dogmatisme leidt tot het zoeken
van ‘steun’ en zekerheid in traditionalistische opvnttingen25. De trends op de
brede libertair-traditioneel dimensie zoals hierboven besproken, komen sa-
mengevat ook duidelijk tot uiting op de bredere sets van de componenten nu-
toritarisme (dimensie 33 in de tabel) en gezinstraditionalisme (nr. 34).
Voor de vier religieuze attituden ten slotte blijkt relatief grote stabiliteit

voor het gehele decennium. Slechts het politiek-religieus conservatisme (in ter-
men van by. ‘De zonde maakt een betere mnntschappij onmogelijk’ en ‘De
bestaande mnatschnppij stemt overeen met God’s wil’ neemt gestang af voor
hen die zich beschouwen als lid van een kerkgenootschap. De religieuze tole-
rantie neemt slechts tussen 1970 en 1975 wat toe en is danran stabiel. Deze re-
latieve stabiliteit stant in schrille tegensteiling tot de ontwikkelingen op reli-
gleus gebied in de periode 1966-1970 (zie Middendorp, 1974), toen sterke
religieus-libertaire tendenties op alle schanlitems optraden. Het is opmerkelijk
dat deze stabiliteit in de jaren ‘70 ook op politiek-religieus gebied (stemmen op
het CDA) nnar voren komt: sinds de verkiezingen van 1973 hebben de drie
christelijke partijen, verenigd in het GDA, nauwelijks verder stemmenverlies
geleden.

4. BESPREKING EN BESLUIT

De hier gepresenteerde gegevens vormen de kern en een eerste analyse van een
veel bredere set van beschikbare gegevens wnarop trendmatige verandeningen
in allerlei opvnttingen en verwachtingspatronen in de jaren ‘70 zichtbaw won-
den. Meer verfijnde analyses door middel van differentiele trends voor sub-
groepen kunnen aangrijpingspunten bieden voor nadere interpretaties.
De hier gepresenteerde gegevens zijn er een voorproefje van hoe lastig het is

om trendmatige ontwikkelingen in een theoretisch kader te plaatsen dat niet
voor het overgrote deel speculatief is. En dan hebben wij hier nog te maken
met de histonisch verankerde ideologische kem van de politieke en nanverwan-
te cultuur, zoals in de inleiding van dit artikel is nangeduid. Bij andere culture-
le ontwikkelingen is dit wellicht nog lastiger. Daarbij komt het probleem dat
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veranderingen in opvnttingen, zoals tot uiting komend in de scones op sommi-
ge van de attitudeschailen, niet noodzakelijkerwijs ‘echte’ vemanderingen in
opvattingen behoeven te indiceren, nangezien de maatschappelijke werkelijk-
heid wanrnnar sommige items verwijzen, zich nntuurlijk eveneens kan wijzi-
gen. Hier stuiten wij op de vraag naar de ‘mechanismen’ welke vemanderingen
bij individuele personen ‘veroorzaken’ en het probleem dat de ondenhavige
sets van data analyses op individueel nivenu niet mogelijk maakt. Panel-data,
welke dit wel mogelijk zouden maken, zija echter om prnktische en technische
redenen moeilijk te verknijgen over een langere periode.
Het probleem van de ‘mechanismen’ is wnarschijnlijk het meest fundamen-

teel. Het staait buiten kijfdat deze mechanismen zeer complex zuilen zijn, van
persoon tot persoon zuilen verschillen, yank onbewust zullen verlopen, en niet
los gezien kunnen worden van kwesties van levensfase en verandeningen in so-
ciale positie van de betrokkenen. De massamedia zuilen hierbij waarschijnlijk
een grote rol spelen. Het lijkt bijvoorbeeld niet onwaarschijnlijk dat de tame-
lijk grote veranderingen in libertaire zin, welke zich in de tweede helft van de
jaren ‘60 inaTiifesteerden, mede vero6i~zankt werden door de snelle toeneming
van de massacommunicatie via de televisie, welke toen althans in Nedenland
op grote schaal zijn intrede deed en via welke veel mensen voor bet eerst ‘in le-
venden lijve’ en op permanent grote schnal werden geconfronteerd met andere
zeden en normen in andere landen26. Hoe dit proces verloopt en welke rol ‘re-
levante anderen’ dawbij spelen, is echter bijzonder moeilijk te traceren, ook
doordat deze processen zoals al opgemerkt, wnnrschijnlijk ten dele onbewust
verlopen. Politieke socialisatie kan men aldus opvntten als een continu proces:
eenmaal gevormde meningen behoeven bepnald niet stabiel te zijn; nieuwe in-
formatie en nieuwe omstandigheden en perspectieven kunnen nanleiding ge-
yen tot herziening en bijsteiling daarvan.
Kan de rechtse en, in politiek opzicht conservatieve of traditionalistische

tendens in de eerste helft van de jaren ‘70 opgevat worden als een eenste
‘schnikreactie’ van velen op de zich nankondigende en zich al ten dele mani-
festerende economische crisis, mede in bet licht van de onheilspellende sug-
gesties die daamnan vooraf gingen van by. de Club van Rome? De redenering
lijkt niet onpinusibel dat deze nieuwe informatie de potentiele politieke eisen
van mensen in termen van overheidsbeleid heeft gedempt en velen er wat be-
wuster van heeft gemaakt dat traditionele verhoudingen, orde en rust hun
wnarde hebben, wellicht mede doordat de pedode welke emnan voomafging
nogal turbulent was verlopen. In tegensprank met deze redeneringen is echter
dat in deze peniode de anomie niet is toegenomen en dat autonitaire en dogma-
tische instellingen wat nfnemen. Hiermee wordt tegelijkertijd een belnngrijk
aspect gesignaleerd van een breed opgezet onderzoek: men kan het totale
beeld beter en gedifferentieerder overzien en zich hoeden voor plausibel lij-
kende, doch niet noodzakelijkerwijs juiste redeneningen. Juist in het vlnk van
het pogen vei-andeningsprocessen te duiden is dit een bittere noodzaak. Juist
bier, niet gehinderd door enige empinische ondersteuning, wordt al te veel ora-
keltnal serieus genomen.
Echter, de introductie van breed opgezette trend-studies brengt uitemnnrd

zijn eigen problemen met zich mee, bijvoorbeeld die van de stabiliteit van
meetinstrumenten, de mogelijkerwijs vemanderende betekenis van identieke
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meetinstrumenten, de mogelijkerwijs veranderende betekenis van identieke
stimuli in de tijd en dus die van de validiteit van de meetinstrumenten. Een an-
dere vraag die zich lant stellen is of verandeningen op (componenten van) ideo-
logische dimensies gerelateerd kunnen worden nan het politieke klimaat in een
bepanid tijdvak respectievelijk ann het type ‘regime’ ofwel: de politieke kleur
en samenstelling van het kabinet. Zoals al eerder opgemerkt was en in 1975
voor het eerst sprake van een niet door chnisten-democraten doch door
socinal-democraten (te zamen met ‘gewone’ Democraten ‘66) gedomineerd
kabinet. Dit kabinet had zich voorgenomen een actief overheidsbeleid te voe-
ren in gemntigd-linkse zin, hetgeen met de zich inzettende economische malai-
se een tamelijk moeizame opgnve bleek. Het feit dat de rechtse tendenties zich
vooral sterk deden gelden onder nanhangers van de christen-democnatische
partijen en de liberalen, en onder de hogere inkomensgroepen27 zou geYnter-
preteerd kunnen worden als ‘oppositie’ van delen van deze groepen tegen be-
leid wnarin zij slechts weinig hell zagen of dat er mede op gedcht zou kunnen
zijn hun mateniele belangen nan te tasten. Ook hier is het echter weer gevnar-
lijk om al te snel te besluiten tot de houdbanrheid van dit soort generalisaties.
Op een aantal punten is het namelijk zo dat juist de PvdA-nanhnngers en de
lagere inkomensgroepen de sterkste ‘rechtse’ trend vertonen, namelijk t.a.v.
de belastingverlnging voor lagere inkomens (rechts is tegen) en het voldoende
achten van de sociale wetgeving (rechts is voldoende)28. Dit zou men dan juist
weer kunnen interpreteren in termen van ‘solidariteit’ met de moeiijke econo-
mische situatie wanrin het Kabinet Den Uyl moest opereren.
Ten slotte, de ontwikkelingen in de tweede helft van de jaren ‘70 kunnen

mede beYnvloed zijn door zulke politieke factoren als het optreden van het Ka-
binet Van Agt-Wiegel in 1977 (hoewel de PvdA, ondanks het moeilijke crisis-
beleid dat wend gevoerd, bij de verkiezingen van 1977 de grootste overwinning
uit zijn geschiedenis boekte) en de voor velen ongeloofwawdige en zwakke op-
positie die deze pnrtij tot 1981 tegen dat beleid voerde. Wellicht dat dit wat
meer behoudende beleid weer meer ruimte liet voor libertaire neigingen op po-
litiek gebied en de rechtse trends wat heeft doen afzwakken, maw dit is alles
speculatie. Het is immers ook mogelijk dat de zich vendiepende economische
crisis velen w~l tot meer ‘realisme’ dwingt en potentiele politieke eisen indamt,
maw dat de afzwakking van de eerste trends in de periode 1970-1975 erop
wijst dat en grenzen worden bereikt. De tendens in algemene zin tot een terug-
houdender opstelling van de overheid tegenover het bednij fsleven (de
liberalisme-dimensie) wordt in elk geval bijna geheel teruggedranid (zie tabel
1, schaal 2). Er is in vele gevailen geen sprake van trends in ~n bepaalde rich-
ting over de gehele, op zich nog beperkte tijdspeniode van ~n decennium, het-
geen het gevaar van extrapolatie aanduidt alsmede de wenselijkheid om, on-
danks nile prnktische, technische en theoretische problemen, dit type systema-
tisch trendonderzoek in het kader van een eigen methodologische strategie,
over langere perioden voort te zetten. Het vermoeden rijst dat zich pas over
Iangere tijdsperiode regelmatigheden zullen gnan aftekenen welke zich lenen
voor theoretische interpretatie.
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NOTEN

*) Het meest recente materiaal waarop deze bijdrage is gebaseerd (enqu&e uit 1980) werd verza-
meld in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau van het Ministerie van CRM. Het
veldwerk werd uitgevoerd door het NIPO te Amsterdam. Nadere gegevens over de wijze waarop
de steekproef is getrokken zijn op aanvraag verkrijgbaar. Over de studies Uit 1970 en 1975 werd
eerder gepubliceerd: zie Middendorp (1978, 1979) en het Sociaal en Cultureel Rapport (1976,
1978, 1980).
1. Zie by. Destutt de Tracy, Ek9nents d’Id4ologie, Vol. 1,1801.
2. Zie R.A. Nisbet, Conservatism and sociology, American Journal of Sociology, 58 (1952): pp.

167-175 en K. Mannheim, Conservative thought, in: P. Kecskemeti (Ed.), Essays on Sociolo-
gy and Social Psychology, London, Routledge and Kegan Paul, 1953: pp. 74-164.

3. Dit wondt in deze studie later behandeld en empirisch verwerkt.
4. Zie Mannheim, 1953.
5. Enkele aanzetten tot een analyse van de variaties in dit proces in de verschillende grotere XVest-
Europese landen en Nederland wordengegeven in mijn nog ongepubliceerde paper ‘The devel-
opment of ideological constellations in Western European Coi~btries’; zie ook Middendorp
(1978: pp. 117-126)

6. Voor een nadere uitwerking van dit deel van het betoog kan steeds worden verwezen naar
Middendorp (1978: hoofdstuk 4).

7. Voor een aanzet tot theorievorming in deze termen, zie Middendorp (1979: hoofdstukken 3 en
5). Zie nok Middendorp (1974).

8. Deze ontwikkelingen in de jaren ‘60mogeifals bekend wordenverondersteld: de opkomst van
de Boerenpartij en D’66, het ontstaan van de PPR en DS’70 al7s afsplitsingen van de belang-
nijkste vertegenwoordigers van het naoorlogse ‘bestel’ KVP resp. PvdA, de Nieuw-llnks be-
weging binnen de PvdA, etc.

9. Zie hiervoon ween Middendorp (1978). Dit project wend mogelijk door een subsidie van de Ne-
denlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ZWO. Het veldwerk werd
uitgevoerd door het toenmalige Bureau Makrotest BV, teAmsterdam.

10. De twee replikaties vonden plaats in 1975 en 1980. De eerste weid mogelijk gemaakt door het
Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met het Steimnetz-archief, waarvan de au-
teur toen het hoofd was. Het veldwerk werd uitgevoerd door NIPO BV, te Amsterdam. De
tweede replikatie werd wederom uitgevoerd in samenwerking met het Sociaal en Cultureel
Planbureau en mede flnancieel ondersteund door een subsidie van de Nederlandse Organisatie
voon Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ZWO. Het veldwerk was wederom in handen van
het NIPO. De methodologie van de neplikatie werd uitgewerkt in Middendorp (1979a).

11. Gegeveiri het dynaxnische karakter van de werkelijkheid worden door middel van replicerend
onderzoek tegeijkertijd twee functies vervuld: (1) de generaliseerbaarheid van ~nmaIige be-
vindingen wordt vastgesteld, en (2) maatschappelijke ontwikkellngen kunnen empirisch wor-
den vastgelegd. Dit maakt zelfs simpele ‘henhaling’ van onderzoek zo aantrekkelijk. Replika-
tie houdt echter veel meer in dan simpele herhaling; het gaat daarbij om de ontwikkeling en
verdene theoretische uitbouw van ‘research designs’; zie Middendorp (1979a).

12. Behalve het project waarover hier wordt gerapporteerd zijn er nog enkele projecten waarin
trendmatige venanderingen op relatief grote schaal kunnen worden bestudeerd, zoals de Nati-
onale Kiezensonderzoekingen van 1971, 1972-73, 1977 en 1981, de serie van 24 ‘golven’ van
het zogenoemde ‘Kontinu Onderzoek’ van de FSW-A van de Universiteit van Amsterdam
sinds 1971, en het project ‘Changing Mass Publics’; een internationaal vergelijkend en ‘longi-
tudinnal’ project waarin de Katholleke Hogeschool van Tilburg participeert (zie buy. Heunks
1980). Zie ook voor een beschouwing over de functies die dit soort projecten kunnen hebben
binnen by. de politicology: Middendorp (1982).

13. Zie Middendorp (1979a).
14 Anomia (00k wel aangegeven als ‘anomie’ of ‘venvreemding’) is als begnip nauw gerelateerd

aan die 18e en 19e eeuwse ontwikkelingen, in de aanvang van dit artikel geschetst, welke de
traditionele orde bedreigden en verstoorden: de Franse en industri~le revolutie. Hoewel
volstrekt niet duidellik is of in vroeger tijden mensen niet evenzeer ‘vervreemd’ konden gera-
ken van traditionele ordenings’mechanismen’, wend deze kwestie ogenschijnlijk acuut ten tij-
de van de ‘aantasting’ van ventrouwde maatschappelijke kadens gedurende de 19e ecuw. Het
begnip ‘anomie’ wend bekend door de behandeling ervan door ~n den grondleggens van de so-
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ciologie (Durkheim, ‘Le Suicide’) en keende als ‘alienatie’ of ‘venvreemding’ terug in de
Marxistische bcnaderingswijze: de arbeiders ‘vervreemd’ van de natuurlijke produktie~jzen.
Iloewel ‘anomia’ later een moderne betekenis heeft gekregen, onder meer door het werkvan
Seeman (1959), ligt de oonspnong van het begnip daar waar de eenste sociale wetenschappens
zich bewust werden van de desorientatie welke voor velen het gevolg kon zijn van de aan-
tasting van de traditionele orde. De latere toepassingen op de ‘moderne maatschappij’ zijn
daarvan afgeleid.
Autoritarisme is een op het fascismegetnspireerd begnip, wanrbij bedacht kan worden dat het
fascisme en nationaal-socialisme als extreme ‘aberraties van het consenvatisme kunnen won-
den opgevat (zie Middendonp, 1978, p. 132).
Dogmatisme is een begrip dat is geinspireend door autonitarisme. Het zou de meer algemene
houdingsstructuur ofwel persoonlijkheidsonientatie neflecteren van niet slechts ‘rechts’ doch
meer algemeen ‘autonitanisme’. Het begrip is geinspireerd door de koude oonlog en de gedach-
tengang dat ondemocratische orientaties niet slechts kenmerkend zijn voor het fascisme maar
ook voor het communisme, waarbij wend venondersteld dat beide een grondslag vinden in een
persoonlijkheidsstructuun. Vender kan op deze kwesties in dit verband niet worden ingegaan:
zie vender bijvoorbeeld Seeman (1959) en Strole (1956), Adorno et al (1950) en Rokeach
(1960).

15. Voon recenre beschouwingen over de problematiek van de verzorgingsstaat zie by. Van Doom
en Schuyt (1978), en het tijdschrift ‘Beleid en Maatschappij’ (1980; februari).

16. Zie bijvoorbeeld McClosky (1958), Pnothro and Grigg (1960) en Free and Cantril (1967).
17. De definitie van ideologie zoals gehanteerd in deze studie, luidde als volgt: een ideologie is

‘een systeem van algemene ideeen over mens en maarschappij, gecentreerd rond ~n of meer
centrale waarden, dat zichzelf histonisch als een ‘doctrine’ heeft gemanifesteerd, welke wend
aangehangen door bepaalde groepen of sociale categonieen en dat de belangen reflecteent van
een bepaalde belangrijke sociale categorie. bijvoorbeeld een sociale klasse’. Hierbij zij nog
aangerekend dat het in het algemeen ook meerdere sociale groepen kunnen zijn, welke hun be-
langen uitgedrukt zien in de ideologie, zoals het geval is bij het conservatisme. Voor de analyse
in tenmen van vrijheid en gelijkheld en hun toepassing op de economische en niet-economische
aspecten van de sociale werkelijkheid, zie Middendorp (1978: pp. 148-151).

18. In de 1980-replikatiewenden veel meer elementen ‘direct’ geopenationaliseerd, maar aangezien
hiervoor in de tijd geen vergelijkingsbasis bestant wordt dit hier buiten beschouwing gelaten.

19. zie Mokken (1971). Mokken hanteert een stochastisch model in plants van het deterministi-
sche Guttman-model.

20. Dit betreft vier vragen met betrekking tot: de onmogelijkheid van volledige democratie, de
wenselijkheid van de uiroefening van gezag door een kleine elite van bekwamen, de onmoge-
lijkheid de maatschappij te verbeteren en (zwak) de onvermijdelijkheid van bestaande sociale
venhoudingen, zie Middendonp (1982a).

21. Voor de leden van de Tweede Kamer wend althans in 1970 een unidimensionele structuun ge-
vonden (zie Middendorp 1978: pp. 203-204). Aanzetten tot een theoretische venklaring kunnen
gevonden worden in Kerlinger’s (1967) notie van de ‘cniteniality’ van attitudinele referenten,
en een generalisatie daarvan tot waarden zoals vrijheid en gelijkheid.

22. De verkorte F- en D-schalen berusten op geselecteerde items uit de kiassieke schalenvan Ador-
no et. al (1950) en Rokeach (1960). De anomia-items zijn grotendeels ontleend aan het werk
van Seeman (1959).

23. Zie Middendonp (1982a). De vier religieuze attituden ‘verstonen’ de over-all factoniele oplos-
sing enigszins (voor leden van een kerkgenoorschap), maar de resuhaten wordendaarmee niet
oninterpretabel: een sociaal-rellgieuze factor wordt duidelijk onderscheiden van een politieke
autonitanisme factor en de links-rechts factor.

24. Alle details over de schaalitems en de schaalbaarheid daanvan in de tijd zijn verkrijgbaar bij de
auteur.

25. Voor deze redenering, zie Middendorp (1978: pp. 320-327).
26. CBS-gegevens t.a.v. de toeneming van het televisiebezit gedunende de janen ‘60 spreken hier

duidelijke taal.
27. Zie Middendorp (1979: pp. 102-164).
28. Idem pp. 133-135.
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7. Twee wijzen van generaliseren:
extensief en intensief onderzoek

C.J.M. SCHUYT

1. INLEIDING

Het marktonderzaek heeft in grate linen de antwikkeling in de saciale weten-
schappen gevolgd. Men zau kunnen zeggen dat bet marktonderzoek vooral de
opkomst van de saciologisehe onderzoekingen direct na de Tweede Wereld-
oorlog heeft gevolgd. Deze opkomst was zeif een reactie op de vooroorlagse
beoefening van de sociale wetenschappen, waarin vooral in Nederland een so-
ciografiscbe richting op de voorgrond getreden was: Kleine, gedetailleerde stu-
dies over duidelijk beperkte leefgemeenschappen (een dorp in Drente, de Wie-
ringermeerpalder, of de praletarische achterhoede, of de textielindustrie in
Twente). Ms reactie op de eerste fase schoot de tweede fase van het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek met in haar directe kielzog het marktonderzoek
in een sterk op generalisatie naar grote aantallen gerichte richting. Deze rich-
ting is een lange periade dominant geweest. Nu lijkt zich in de beoefening van
de sociale wetenschappen weer in recente jaren een kentering voor te doen
naar onderzoek, dat wederom meer op gedetailleerder waarneming en op kwa-
iltatieve inductie is gebaseerd. Deze slingerbeweging in anderzoekmethode en
-stiji kan van belang zijn voor bet marktonderzoek. In dit artikel wil ik nagaan
in hoeverre bet nu langzaam ontwikkelde intensieve onderzaek in de sociaal-
wetenschappelij ke methode zich onderscheidt van bet traditionele onderzoek
en welke mogelijke cansequenties emit zouden kunnen volgen voor bet markt-
onderzoek. Deze derde fase is in feite nu pas in voile gang. Om het belang van
deze derde fase aan te geven wil ik toch nag eenmaal terugkeren naar de peria-
de voordat het graotscheepse en grootschalige onderzaek van de tweede fase
opkwam.
Tussen de twee wereldoorlogen is er in Nederland een beweging geweest, die

er naar streefde am de verschillen in de betekenis die mensen aan woorden toe-
kennen, systematisch in kaart te brengen. Bekende vertegenwoordigers van
deze ‘signifische’ beweging waren Frederik van Eeden, de jurist Jacob Isra~1
de Haan en de wiskundigen Brouwer en Mannaury. Vooral de laatste beeft er-
voor geijverd am door middel van onderzoek de spreiding in woardbetekenis-
sen na te gaan.
De saciale wetenschappen alsoak het marktonderzoek stonden toen nag in

de kinderscboenen, zodat Mannaury oak op dit gebied enigszins pionierde,
slechts geholpen door zijn logische en wiskundige geest en insteiling. Hij sug-
gereerde twee methoden am de variatie in woordbetekenissen te onderzaeken
en experimenteel vast te steilen: de eerste metbode bestond erin am naar zo-
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veel mogelijk verschillende situaties te vragen, waarap ~n en dezelfde per-
soon verbaal reageert, de andere am de verbale reacties van zoveel mogeltik en
zo versehillend mogeizik geori~nteerde personen te registreren op e~e’n en de-
zelfde situatie. Een van de resultaten van dit onderzoek naar woardbetekenis-
sen was dat Mannaury constateerde dat vele begrippen een aanzienlijk germ-
gere intersubjectieve draagwijdte badden dan gewoanilik werd aangenamen.
Het sociaal-wetenscbappelijk onderzaek na de Twe7ede Wereldoarlog heeft

in haar ontwikkeling voor een soortgelijke keuze gestaan en heeft onder ver-
schillende invloeden vooral gekozen in de ricbting van het type onderzaek,
waarbij v~l persanen onderzocht werden in meestal ~n mm of meer dezelfde
situatie. Drie voarondersteilingen lagen bieraan bewust of onbewust ten
grondslag, namelijk 1) dat de individuele persoon bet vaornaamste abject van
onderzoek zou dienen te zijn (de onderzoekseenheid), 2) dat objectieve waar-
neming van de werkelijkbeid mogelijk was en dat anderzaek(st)ers zo weinig
mogelijk subjectieve invloed dienden uit te aefenen op de registratie van de
onderzochte werkelijkheid (vandaar een streven naar objectief registreerbare
waarnemingstechnieken, zoals de pencil-and-paper techniek en bet voorge-
structureerde interview), 3) dat er een grate mate van eenduidigbeid was aan te
nemen bij de betekenissen, die ondervraagde personen aan woorden en aan
woardcombinaties toekenden.
In deze tweede fase anderzocht men voornamelijk registreerbare kenmer-

ken van (proet)personen en de statistische relaties tussen deze kenmerken. Het
praces van communicatie tij dens het interview, de eenduidigbeid van woord-
betekenissen en de invlaed, die interview(st)ers anbewust badden op bet gebele
praces van kennisverwerving, werd zeif niet aan nader onderzoek onderwar-
pen. In de optimistische verwacbting dat de sociale wetenscbappen in principe
algemene wetmatigheden van het sociale leven zouden kunnen vinden, werd
bet merendeel van bet sociale onderzoek op deze sterk pracedurele en bureau-
cratische leest gescboeid. De komst van nieuw rekentuig in diezelfde periode
(1955— ‘65) versterkte deze antwikkeling naar onderzoek van v~l personen in
mAn of meer vergelijkbare situaties. De vraag naar dergelijk onderzoek steeg
eveneens. Het kon veel gegevens bevatten en deze konden op geardende ma-
nier warden gepresenteerd: de kwantificering in bet saciale onderzoek op gra-
te scbaal. De andere manieren am anderzoek te doen, de uitgebreide participe-
rende abservatie of bet kwalitatieve of diepte-interview en groepsdiscussies
verdwenen weliswaar niet belemaal naar de acbtergrond, maar werden toch
veel minder gebruikt. Oak de waarschuwing van Mannoury dat de spreiding
van betekenissen, die personen aan woorden geven wel zeer groat is, werdmis-
scbien niet helemaul vergeten, maar in ieder geval niet serieus als probleem ge-
zien. De logisch alternatieve methode die Mannaury zeif al gegeven had, werd
zo goed als vergeten.
In de aldus antstane situatie in bet na-oorlogse sociale onderzoek beeft bet

marktanderzoek grate toepassingen gekregen. Za sterk zelfs, dat de verschil-
len tussen bet wetenscbappelijke of zuiver wetenscbappelijke anderzoek en bet
snel in speciale marktonderzaekbureaus andergebrachte toegepaste onderzoek
voor de buitenstaanders en de leken soms moeilijk zijn aan te geven. Het
‘beeld’ dat al of niet geynteresseerde leken bebben van sociaal-wetenscbappe-
iljk onderzaek, is heel vaak ontleend aan wat men aan opinie-anderzoek kent.
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Zo veel ~1ovan de mensen vindt dit, zo veel ~‘odoet dat en dergelijke. Daar is
op zich niets op tegen, maar deze situatie bergt bet gevaar in zich dat de eigen-
lijke taak van wetenschappelijk onderzoek uit bet oog verloren wardt. De so-
ciologie hoeft niet te vinden (in de zin van uitzaeken, ontdekken) wat de men-
sen vinden (in de zin van opinies erap na bouden), maar zau juist moeten yin-
den (ontdekken) wat de mensen zeif niet vinden (zeif niet kunnen of willen
antdekken). De sociale wetenscbappen moeten niet vinden wat de mensen yin-
den, maar zauden juist moeten vinden wat de mensen zelf niet vinden.
Sams brengt markt- en opinie-anderzaek inderdaad resultaten aan bet licbt,

die niet door persoonlijke ervaring of inzicbt kunnen warden ontdekt (bij-
voorbeeld onderzoek naar oneerlijke cancurrentie en misleidende reclame,
waarbij het persaonlij ke inzicht van een recbter wordt gecontraleerd en gecor-
rigeerd door de uitkomsten van marktonderzoek). Deze situaties zouden zich
dus lenen voor verder gebruik in wetenscbappelijke zin: waaram gedragen
mensen zich zoals ze zich gedragen en waaram kenden de meesten dergeiljke
gegevens niet? Door de commerciele setting en de primaire gerichtbeid op
dienstverlening komen marktonderzoekbureaus meestal aan deze waarom-
vraag niet toe. Flier ligt duidelijk bun beperking, maar deze beperking ontlokt
bij mij enerzijds een kritiek op bet veelvuldig gebruik van dergelijk apgezette
onderzoekingen in bijvaarbeeld het (overbeids)beleid, anderzijds een pleidooi
am — oak in bet marktonderzoek — te komen tot een andere wijze van onder-
zoek, eventueel in combinatie met bet bestaande en traditianele anderzaek. 1k
zou deze andere metbode niet de ‘kwalitatieve’ metbode willen noemen, maar
liever de ‘intensieve’ methade en wel am de volgende reden. Kwalitatief sugge-
reert een tegenstelling tot kwantitatief, maar de nieuwere onderzaekmetboden
boeven in principe niet zonder getalmatige abstracties (= kwantificering) te
werken. Oak intensief onderzaek kan tat teilen, meten en rekenkundige
abstracties leiden. Bovendien berust de onderscheiding ‘extensief’ versus ‘in-
tensief’ onderzaek op bet onderscbeid dat in de logica gemaakt wordt tussen
de extensie en de intensie van een uitspraak: de extensie slant op bet aantal le-
den van een klasse dat een bepaald kenmerk heeft, de intensie slaat op bet nan-
tal kenmerken dat aan ~n lid kan warden taegescbreven.
In principe kunnen we aldus verscbillende typen van anderzoek canstrueren

valgens deze twee logiscbe dimensies: 1) onderzoek naar vd~l kenmerken bij
een klein aantal personen (logiscb minimum is an); 2) onderzaek naar v~l
kenmerken bij v~l personen; 3) onderzoek naar weinig kenmerken bij v~l
personen; 4) anderzoek naar weinig kenmerken bij weinig personen. Het
eerste type wordt bet intensieve onderzoek genaemd, bet derde type bet exten-
sieve. Het tweede type (veel-veel) zau in principe een ideale onderzoeksituatie
apleveren, maar stuit in bet algemeen op veel praktiscbe bezwaren van uitvoe-
ring en arganisatie. De vierde magelijkbeid lijkt wetenschappelijk de minste
perspectieven te bieden.
In zekere zin zijn we bij de indeling intensief-extensief weer terug bij de zelf

ontworpen indeling van Mannaury bij zijn onderzoek naar woordbetekenis-
sen. Zijn suggestie am ~n en dezelfde persoon in een lange reeks van situaties
te volgen is onlangs zelfs — uiteraard zander de verwijzing naar Mannaury —

gevolgd toen een socialoog verslag uitbracbt van een onderzoek, waarbij ann
~n persoon gedurende tien jaar gevraagd was elke zaterdag een verslagje in te
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leveren over de wederwnnrdigheden van die week. Onderwerp van bet onder-
zoek was... de gevoelens van verliefdheid. Wnar de logica ons al niet toe kan
brengen.
In het vervoig van dit artikel zal ik in parngranf 2 eerst de kritiek op bet tin-

ditianele onderzaek behandelen en de kentering nanwijzen, die zicb in bepani-
de centra van wetenscbnpsbeaefening nan het voltrekken is. In de derde pam-
grnaf zal ik komen tat een vergelijking van bet extensieve met het intensieve
onderzaek en de toepassing ervan in het marktonderzoek. Danin zal blijken dat
de verschilen tussen beide vooral neerkamen op de wijze van generaliseren die
gebruikt wordt.

2. KRITIEK EN KENTERING

Het stnndaardtype van bet traditionele anderzaek in de saciale wetenscbappen
en vooral bij bet markt- en apinie-onderzoek zou ik als volgt willen bescbrij-
yen:
— bij een zo groat mogelijk nantal personen (bij voorkeur niet minder dan

800 en tenminste 400)
— die op een nantal kenmerken (meestal leeftijd, geslacbt, geografiscbe loca-

tie en wanr mogelijk oak beroep en inkomen) statistisch representatief
geaclit kunnen warden

— warden meningen en opinies gepeild, voorkeuren of afkeuren gere-
gistreerd, feitelijke gedmagingen die verbani gereconstrueerd kunnen war-
den, geregistreerd

— door middel van een eenmalig interview van beperkte amvang (meestal
niet langer dan 1 ‘/2 ~ 2 uur, meestal niinder)

— uitgevoerd door specinal geinstrueerde interview(st)ers, die em getraind
warden za abjectief magelijk te registreren (d.w.z. met uitsluiting van ei-
gen interpretnties en met zo veel mogelijk vermij ding van dubbeizinnighe-
den in de antwaorden van respondenten (bet zgn. d66rvragen)).

De aldus geregistreerde kenmerken warden op een getalmatige wijze geca-
deerd en met elknar in verband gebracbt. De reinties en correlaties tussen de
kenmerken vormen de belangrijkste grandslag voor de weergave van...
van wat precies? Van de werkelijkheid? Van de verbale rencties op verbale
prikkels, die op een gegeven moment nan de respondenten zija toegediend?
Van bet koap- of kiesgedmag van de ondervraagde personen? Van de tenden-
ties in de publieke apinie?
Deze vragen zijn uiteraard al vaker gesteld nan de trnditionele onderzoek-

methode en ik hoef ze bier niet te berhalen. Oak de kennistheoretiscbe premis-
sen die nan deze metboden ten grondslng liggen zal ik niet naar voren halen.
Zelfs alle onvalkomenbeden bij de registrntie van de kenmerken en nile fouten
die danrbij kunnen optreden vormen niet mijn vaamnaamste punt van kritiek.
Immers, geen enkele meetmetbode, oak niet in de natuurwetenscbappen,
werkt zonder meetfaut. Er zijn bovendien statistiscbe metboden am deze fou-
ten op bun systematiek te cantraleren.

1k wil mijn kritiek op dit stnndaardmadel op twee andere punten richten,
met name 1) op de vraag of er op deze wijze ooit een nfdoende verkiaring zal
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kunnen warden gevanden voar de te bescbrijven kenmerken van gedrag van
mensen en 2) op de vraag hoe adequaat de toepassingen zijn, bijvaorbeeld in
het beleid, die op dergelijk anderzoek zijn gebaseerd.
Ret waarom van de geobserveerde v~rscbijnse1en intrigreert de weten-

schapsbeoefennar in bage mate en is oak voor de marktonderzoekervan uiter-
mate groat belang. Naast bet nandeel van persaonlijke nieuwsgierigbeid en
avontuurlijkbeid die in het uitzoeken van bet waaram verscholen ligt, komt er
een heel praktiscbe kant van de waarom-vraag naar varen. Als precies kan
warden beschreven hoe de werkelij kheid er uitziet en wnarom die er uitziet za-
nis ze er uitziet, dan is de praktische verwachting gewettigd, dat ons bandelen
beter rekening zal kunnen houden met die ‘weerbarstige’ werkelijkbeid. Met
andere woarden er is een realistiscbe kant aan het beantwaorden van de
waarom-vraag. We kunnen beter met de werkelijkbeid rekening bauden als we
er acbter gekomen zijn hoe die werkelijkbeid erprecies uitziet. Maar daar ligt
de crux van mijn bezwaar tegen bet standaardtype onderzoek. Men neemt niet
de moeite en de tijd am precies uit te zoeken hoe die werkelijkbeid er uitziet
maar men volstnat met een sterk gereduceerde kijk op de sociale werkelijk-
heid. De enkele kenmerken die men bij veel personen registreert blinken uit in
oppervlakkigbeid. Niet naar bet waarom van de persaanlij ke voar- of afkeu-
ren wordt uitvaerig andervraagd, maar de enkele slatsom: er voar, er tegen of
weet-niet. Men antloopt hiermee niet bet gevnar dat de interviewer persanen
naar iets vrnagt, waarover de ondervraagde eigenlijk niet een mening beeft.
De saciale werkelijkheid is veel subtieler dan men ooit via dit standaardon-
derzoek zal kunnen vinden. Aan de ambivalenties, die zo kenmerkend zijn
voar meningsvorming bij personen, ann de situatianele beinvlaeding, die
eveneens kenmerkend is, nan de graepsmeningsvorming, de gelaagdheid in de
belangrijkheid van meningen, wordt allemaal geen recbt gedaan. Dit zal na-
tuurlijk snel beaamd warden door degenen die niettemin voorstander blijven
of gebleven zijn van dit type onderzaek. Zij zullen een eenvaudiger argument
er tegenaver stellen: bet werkt. 0p grand van de weliswaar sterk vereenvou-
digde en sterk gereduceerde bilk op de saciale werkelij kbeid blij ken adequate
voarspellingen magelijk aver bijvoorbeeld koap- en kiesgedrag en zelfs over
verscbuivingen in de opinies over een overzichteiljke periode (by. verkiezings-
anderzoek). In bet algemeen gnat bet bier am relatief simpele gedragingen.
Met andere woarden men boeft niet bet voiledige waarom te weten am tacb
adequate antwoorden te vinden op praktiscbe prableemsituaties. De marge
van anzekerbeid kan statistisch warden nangegeven en de op dergelij ke ander-
zoekingen gebaseerde verkoopmethaden en reclames blijken te werken. De be-
scbrijving van gedrag op aggregaatniveau is voldoende.
Flier lapen de wegen van zuiver wetenscbappelijk anderzoek en toegepast

onderzoek uiteen. Dit praktiscbe argument moge weilswaar voor bepanide
doeleinden valdoende zijn, voor de beantwaording van door de wetenscbap
gestelde vragen mAg bet eenvoudig niet voldoende zijn. De zuivere wetenschap
wil d66rvragen, maar dan op een andere manier als in bet standaardinterview.
Doorvragen naar de onderliggende verklarende mechanismen, die ineens een
veelbeid van ogenschijnlijk ansamenbangende gedragingen met elkaar in ver-
band kunnen brengen.
Het vaortijdig laten rusten van de waaram-vragen is voor een wetenscbap-
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pelijk onderzaek(st)er een doodzonde. Om die principiele reden kan men in de
sociale wetenschappen niet valstaan met het gestandaardiseerde anderzaek,
dat de werkelijkheid op tamelijk oppervlakkige wijze benadert.
In dit verband isbet nuttig op te merken dat de grate daorbraken in bialagie

en chemie niet zijn vaortgekomen uit het grootschalig met elkaar correleren
van zoveel mogelijk kenmerken van bestudeerde verschijnselen, mnar juist uit
het smeden van nieuwe en verfijnde waarnemingstechnieken (eerst de micra-
scoop en vervolgens de elektranenmicroscaop). Door de mogellj kheid van ge-
detaileerde waarneming bleken ineens veel meer verschijnselen met elkaar in
verband te brengen te zijn. De analagie met deze ontwikkeling in de scheikun-
de, oak al gaat deze naoit helemAAl op, is van betekenis voar de sociale weten-
schappen. In plaats van te wachten op de Newton van de sociale wetenschap-
pen op zoek naar mechanische verbanden tussen geaggregeerde grootheden
zauden de saciale wetenschappen oak kunnen streven naar hun Virchow of
Pasteur. Dit vereist echter nauwkeurige en Iangdurige abservaties van beperk-
te objecten of eenheden. De wnarnemingstechnieken, die overheersend ge-
bruikt warden in de standaardanderzaeken van de sociale wetenschappen zijn
juist gebaseerd op ongeduld en globaliteit. Ze zijn derhalve bruikbaar waar de
uitkamsten globaal kunnen of mogen zijn: marktanderzaek en opinie-ander-
zoek en sammige soarten sociaal-wetenschappelijk onderzaek.
De kentering in de sociale wetenschappen ten gunste van arbeidsintensievere

anderzaekmethoden, van langere duur en van grate complexiteit, heeft dus
goede wetenschappelijke achtergranden. Oak nan de rot van taal en waardbe-
tekenissen kan in dit nieuwe onderzaektype meer nandaclit besteed warden.
Naast kenthearetische argumenten voar een nieuwe weg in de methoden van
onderzoek zijn er dus oak wetenschappelijke argumenten te formuleren: door
betere en langduriger waarneming en waarnemingstechnieken is eerder een
verklaring te verwachten van de bestudeerde verschijnselen dan door stil te
staan bij de beproefde, maar appervlakkig blijvende, standaardmethoden.
Dat deze kenteringvoor bet markt- en opinie-onderzoek prablemen aplevert is
duidelijk. Dit heeft immers am praktische redenen minder behoefte ann de
beste wetenschappelijke thearie of verklaring en bavendien is de gehele orga-
nisatie van het onderzoek juist gericht op de kortstondige wnarneming. Het is
zelfs de vraag of de intensievere methade van onderzoek wel commercieel te
exploiteren valt. -

Toch is het oak van belang het andere argument tegen de standaardander-
zaekmethode nader te beschouwen. Als het za is dat er slechts een oppervlak-
kige benadering van de werkelijkheid mee bereikt kan warden, dan is bet la-
gisch am te veronderstellen dat de toepassingen in de werkelijkheid, die op de-
ze vereenvoudiging van de werkelijkheid berusten, niet steeds veel succes zul-
len apleveren. Er is sprake van een dubbele reductie: eerst wardt de werkelijk-
heid sterk vereenvoudigd, getmansformeerd, in getalsmatige abstracties onder-
gebracht, en vervolgens warden de conclusies van de anderzaekingen ‘losgela-
ten’ op de werkelijkheid, die dan wederam enigszins versimpeld moet warden
am nag adequaat de anderzoekresultaten te kunnen ‘inpassen’ of verwerken.
De teleursteiling van menig opdrachtgever bij bet zien van de vaarnaamste
conclusies van onderzaek lnat zich in dit licht analyseren.
Mijn standpunt gaat uit van een lagische redenering: voor een adequate toe-
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passing van onderzoekresultaten is een za nauwkeurig mogelijk beeld nodig
van de werkelljkheid. Welnu, als onderzoek slechts een zeer onnauwkeurig
beeld van de werkelijkheid aplevert, dan moet men zich niet verbazen aver het
feit dat de resultaten van dergelijk onderzaek oak annauwkeurig aansluiten
bij de ‘levende’ werkelijkheid.
Dit argument luistert nauw. Het is geen pleidooi tegen kwantificering of

abstractie. Elk wetenschappelijk onderzoek veranderstelt vereenvaudiging en
reductie. Het is een pleidaoi am de reductie en de abstractie voaral te zoeken
in de reikwijdte van het geobserveerde en niet in de hoeveelheid kenmerken
van hetgeen geobserveerd wardt.
Ms men gedetailleerder dan op dit moment gebruikelijk is xvii gaan wnarne-

men, dan zal een beperking liggen in de uitgebreidheid van de onderzochte
personen en niet in de uitgebreidheid van de te anderzaeken ‘variabelen’. Men
laat bij deze apzet uiteraard enige veren vailen. Maar veren zijn nag geen ste-
ken. Als men w6~t welke veren men mat, dan is het verlies te averzien. De
winst zou kunnen liggen in de betere observatie en de daarop gebaseerde ver-
beterde thearievarming. Het zou am die reden oak van nut kunnen zijn voor
de toepassingen van onderzaek en zelfs voor het toegepaste onderzaek. Im-
mers, niets is zo praktisch als een goede theorie. Dat is algemeen erkend, maar
het feit dat goede thearievorming gebaseerd is op gedetailleerde waarneming
wordt veel minder erkend.

3. EXTENSIEF EN INTENSIEF ONDERZOEK MET ELKAAR
VERGELEKEN

Enkele voarbeelden van intensief onderzoek in de saciolagie van de lnatste tijd
zijn R. Sennett and J. Cobb, The hidden injuries of class (1973) waar de au-
teurs dertien arbeidersgezinnen gedurende anderhaif jnar gevolgd hebben, in
allerlei situaties hebben meegemnakt en hebben geobserveerd. Een voorbeeld
uit Engemand is het boek van D. Marsden and E. Duff, Workiess (1975) over
de beleving van werkloosheid. Oak hier werd gekozen voar slechts een tiental
gezinshaafden en hun nabije omgeving. Men kan zich hierbij wel afvragen of
een aantal van tien respondenteenheden niet wat ~dte willekeurig klein is. Re-
centelijk werd oak bekend het werk van de Amerikaanse sociologe Rubin met
haar in het Nederlands vertanide onderzoeken ThIn en moeite en Vrouwen van
zekere leeftUd. Rubin poogt diepte-interviews te cambineren met een zekere
getalmatige abstractie, die zij in een aanhangsel taevaegt. Flier gnat het am
100— 130 respandenten. Intensief anderzoek wardt uiteraard oak gevonden in
de bekende participerende observatie-studies in de sacialogie. In de antropo-
lagie was en is deze manier van onderzoek doen gebruikelijk. Het is zelfs za
dat het verschil tussen sacialagen en antrapolagen wel eens is weergegeven in
de hauding, die beide groepen innamen tegenover hun onderzoek. Van antro-
polagen werd gezegd dat zij zes jaar onderzaek deden (veidwerk) am dit daar-
na in zes maanden te publiceren. Van socialagen werd gekscherend gezegd dat
zij in zes maanden hun veldwerk deden am er daarna zes jaar over te doen am
het rapport te schrijven. Van~marktonderzaekers kan gezegd warden dat zij in
zes weken veldonderzoek doen en in zes dagen (moeten) rapparteren!
De hernieuwde interesse in participerende observatie in het socialagisch on-
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derzoek heeft oak te maken met het veelvuldiger toepassen van antropolagi-
sche methaden in anderzoek in westerse samenlevingen.
Toch zijn deze nieuwe methoden, die zich ander vele namen aandienen, niet

zander problemen. Er zijn oak vele kenthearetische verschillen tussen bijvaor-
beeld etnomethadalogisch, etnagrafisch, stadsetnagrafisch, symbolisch inter-
actionistisch, fenomenalagisch, kwalitatief onderzoek, zadat het ander ~n
noemer brengen van al deze methaden onder de benaming kwalitatief onder-
zoek onjuist zau zijn. In het afzetten tegen het standnardtype van onderzoek
kan sleclits voar een heel karte periode enige gelijkenis gevonden warden.
Kentheoretische en methodolagische bezinning op deze nieuwe antwikkelin-

gen is derhalve gebaden. Welke prablemen doen zich voar, wanneer Rubin
zegt dat zij na het negenendertigste, zelf uitgevoerde interview bijna geen
nieuwe infarmatie aver haar onderwerp meer krijgt? Het kan zijn dat negen-
endertig intensieve vraaggesprekken aver hetzelfde onderwerp bij de
anderzoeker/ster inderdaad een beeld teweegbrengt dat enige samenhang gnat
vertanen en thearetische aanknapingspunten biedt. Mnar hoe geldig en hoe
betrouwbaar is dit langzaam gegroeide beeld? Zijn de taetsingscriteria geldig-
heid en betrauwbnarheid op dit type onderzaek nag van kracht en zo ja, met
welke cansequenties? Is een cambinatie van explarerend-intensief anderzoek
met daarna een taetsend-extensief onderzoek de nangewezen richting? Maar
hoe kun je een vrij gecompliceerd beeld (thearie) van de werkelijkheid toetsen
door middel van een sterk gereduceerd beeld, in casu het extensieve onder-
zoek? Deze en soartgeiljke vragen zullen in de kamende tijd nan de orde mae-
ten komen en het betekent een verlevendiging van bet methodalogische debat
in de saciale wetenschappen.
Flier wil ik valstaan met een systematische beschrijving van de verschillen

tussen beide onderzaektypen. 1k treed hierbij in het vaetspoor van de weten-
schapsfilosaaf/sociaal-psycholaag R. Harr~, die zowel de wetenschapsfilasa-
fische grondslagen van dit type van anderzaek ontwikkelt aismede zeif pink-
tisch onderzaek doet op verschillende anderwerpen (o.a. op het gebied van het
kapen van auto’s en de voarkeur voor bepaalde autamerken!)
Harr~ heeft het volgende overzicht gemaakt van de verschillen tussen de

twee typen:

Extensief onderzoek Intensief onderzoek
1. Groat aantal gevallen met en- 1. Enkele gevallen met een groat

kele kenmerken. aantal kenmerken.
2. Steekpraefprablemen. 2. Geen steekpraefproblemen,

want de populatie is (nag) niet
bekend.

3. Slechts waarschijnlijkheidsuit- 3. Geen waarschijnlijkheidsuit-
spraken. spraken.

4. Meer algemeen. 4. Minder algemeen.
5. De g~bserveerde klasse is 5. Bijzondere gevallen intensief

scherp omschreven (gedefini- bestudeerd en het probleem is,
eerd); de kenmerken van de ufl te maken van welke kiasse
klasse warden echter niet ver- de persanen lid zijn.
klaard.
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6. Abstractie door middel van ge- 6. Generalisatie door middel van
neralisatie. abstractie.

Praktische verschillen
7. Snel 7. Langznam.
8. Rigide (gefixeerde categarieen). 8. Flexibel.
9. Lang risica: er kunnen altijd 9. Haag risica: de totale misluk-

enige resultaten, zelfs als zij niet king van een conceptueel sche-
significant zijn, gerapporteerd ma is magelijk.
warden.

10. Publicatiemogelijkheden 10. Publicatie maeilijker.
(bran: Harr~, 1976 en 1979).

Nnast deze door Harr~ genoemde verschulen zou men de lijst nag kunnen nan-
vullen met de manier waarop het onderzoek kan warden georganiseerd: het
extensieve anderzoek leent zich voar rautinisering en bureaucratisering, het
intensieve niet. Het extensieve onderzoek kan warden uitgevoerd door ge-
huurde en middelbaar geschoalde interview(st)ers, het intensieve anderzaek
zal bij voorkeur en bijna altijd binnen een klein team door de onderzaek(st)ers
zelf verricht warden. De vaarkeur-apparatuur van het extensieve onderzaek is
de computer, van het intensieve anderzaek de bandrecorder of misschien zelfs
het filmapname-apparaat.
De mijns inziens belangrijkste verschillen liggen in de manier wanrop gege-

neraliseerd wordt en geabstraheerd van de werkelijkheid. In het extensieve on-
derzoek wordt geabstraheerd van concrete personen ten gunste van een plant-
je, een beeld van ‘de gemiddelde’ persoan, de gemiddelde Nederlander,
vrauw, visser, schalier, WAO-er etc. Dit is een zeer abstract beeld; wnar
slechts in geaggregeerde zin iets mee gedaan kan warden. De abstractie berust
op statistische generalisatie en de geldigheid van conclusies wardt beheerst
door de regels van de inductieve statistiek.

Bij intensief onderzaek wordt weliswanr 66k geabstraheerd en gegenerali-
seerd (de bewering dat bij ‘kwalitatief’ en soortgelijk anderzoek de ‘levende’
werkelijkheid beschreven wordt en ‘levensecht’ onderzaek gednan wordt, be-
rust op een filosafische blunder). Mnar het doel van de generalisatie bij inten-
sief onderzoek is niet de generalisatie naar de andere en met name niet-
onderzochte leden van de kiasse, mnar juist de generalisatie naar andere situa-
ties, waarin de onderzochte personen zullen reageren. Dit geschiedt door het
maken van een ‘mental mapping’, een knart van nile stereatiepe kenmerken en
reactiewijzen van de onderzachte personen in de onderzachte situatie. Via de-
ze ‘mapping’ hoapt men te komen tot het beschrijven en vervolgens verkinren
van gedragingen in specifieke situaties: in die en die situatie gedragen deze
mensen zich op deze manier en dat komt vanwege dit en dat. Het gaat er hier-
bij dus veeleer am stereatiepe gedrngswijzen, vastgelegde manieren van doen,
denken, willen en voelen te beschrijven en te verklnren, niet vanuit een een-
voudige statistische carrelatie, mnar juist vanuit een begrijpelijke redegeving
van het eigen gedrag. Mensen gedragen zich niet op een bepaalde wijze 6mdat
ze janger dan dertig zijn, vrouw zijn of katholiek, maar vanwege andere moei-
lijker via extensief onderzoek te achterhnlen motieven. Alleen indien specifie-
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ke gedragingen specifiek met extensieve kenmerken verbonden zijn, bijvoor-
beeld de kinderen laten dopen 6mdat men katholiek is, krijgen deze kenmer-
ken verklaringswnarde. De bij het extensieve onderzaek gebruikelijke
carrelatie-analyse wordt daarmee niet overbadig, maar kan gezien warden als
een soart hulponderzoek, wanrin de richting van het eigenlijke verklnrende
anderzoek op intensieve wijze kan warden afgetast.
De combinatie van extensief onderzaek met intensief onderzoek wardt in

mijn visie anders opgevat dan in de heersende methodologieboeken: extensief
onderzaek varmt een goede voorbereiding voar het eigenlijke, verkiarende —

en intensieve — onderzaek en niet andersom.
Dat deze verkiaringen op hun beurt weer getaetst zullen moeten warden op

hun generalisatiemagelijkheden naar niet-anderzachte personen is een pro-
bleem dat in de kamende periade serieus onderzocht zal moeten warden.

Concluderend zau ik willen zeggen dat de winst van het intensieve anderzoek
in vergelijking met het extensieve anderzoek vooral gelegen is in de gratere ge-
detailleerdheid van de anderzochte verschijnselen (persanen, situaties, rede-
neerpatranen, motivaties e.d.) en in de realistischer conclusies die men uit de
abservaties kan trekken. Dat deze canclusies niet naar nile Nederlanders te ge-
neraliseren zijn is een gegeven, dat ik voor het saciaal-wetenschappelijk an-
derzoek niet als een groat gemis wil zien. Leerde niet reeds Mannaury ons dat
de spreiding van woordbetekenissen veel grater is dan wij geneigd zij n ann te
nemen? Met andere woarden liever een grondig inzicht in een beperkt onder-
zachte groep dan een oppervlakkig inzicht in een statistisch tat de gehele pa-
pulatie uit te breiden eigenschap van een groep.
Het is de vraag of het marktonderzaek deze stelling zau when anderschrij-

yen. Voor de vaartgang en vaaruitgang van de wetenschap is zij mijns inziens
echter anantbeerlij k.

BIBLIOGRAFIE

1. G. Mannoury, 1949. SignU7ca, Servire, Den Raag, p. 50. -

2. R. Harr~, 1963. An introduction to the logic of the sciences, London.
3. R. Harrh, 1976. Thepersonality of individuals, in: R. Harrh (ed) Personality, Oxford.
4. Zie C.J.M. S7chuyt, 19g2. Kennis van de sociale werkelijkheid of sociale werkelqkheid van de
kennis, in: C. Bouw, F. Bovenkerk, K. Bruin en L. Brunt (red), Hoe weet je dat, wegen van so-
ciaal onderzoek, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, p. 38-52.

5. R. Harrh and P.F. Secord, 1972. The explanation of social behavior, Oxford.
6. R. Harrh, 1916. Buying a car, in: R. Harr~ (ed) Life sentences, as~ects of the social role of lan-

guage, Oxford.
7. Zie R. Harr~, The personality of individuals, op cit. p. 224 en R. Harr~, 1919. Social Being,

Oxford, p. 132-137.

112



8. Decision-Makers onderzocht

L. ZOLLNER

SAMENVAT~ING

Het belang van de Decision-Makers als afnemers van industriele, of met de bedrijfsvoering ver-
band houdende, produkten werd al lang onderkend. Het is verheugend te zien hoe de aanzet van
het FIMS onderzoek viaDMS ‘80 uitmondt in een geoptimaliseerd onderzoeksmodel DM ‘82. Ge-
optimaliseerd niet alleen in de wijze waarop de steekproef is samengesteld, maar ook in de ont-
wikkeling van de samenwerkingsverbanden tussen belanghebbenden.
Een sainenwerking die resulteert in een qua opzet en uitvoering beter eindresultaat. Bovendien

zal DM ‘82 niet langer uitsluitend toegankeiik zijn voor de intiatiefnemers, doch zal bet gebruik
van dit onderzoek ook open staan voor andere uitgevers van relevante media.
Een grotere toepasbaarheid en toenemende kwaliteit zullen ongetx~ijfeld leiden tot een toene-

mende autoriteit van de Decision-Makers Onderzoeken in Nederland. En dat beantwoordt voile-
dig aan de lange-termijndoelsteuing van de initiatiefnemers.

1. ONDERZOEK IN ONTWIKKELING

Mag het soms zo lij ken dat onderzoek in Nederland en daarbuiten veelal ver-
loopt langs de welbekende en platgetreden paden, er zijn wel degeiik ook ge-
bieden waarin werkelijk innovatief te werk wordt gegaan.
E~n van die gebieden vormt het onderzoek onder beslissingsbevoegde func-

tionarissen in het ‘bedrijfsleven en bij de overheid.
In deze bijdrage worden de doelstellingen en methoden van onderzoek op

dit terrein in een historisch perspectief geplaatst. Een perspectief waaruit cen
duidelijke kwaliteitsverbeterende ontwikkeling valt af te leiden.

2. DECISION-MAKERS

Onze Britse buren kunnen het vaak zo kernachtig uitdrukken. Dat geldt ook
voor de hier inmiddels ingeburgerde term ‘Decision-Makers’ als dynamisch
kllnkend equivalent voor ‘beslissingsbevoegde functionarissen’.
Helemani een equivalent is het echter ook weer niet. Ligt bij de Nederlandse

term de nadruk op de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, het Engelse
begrip Decision-Maker gaat voorbij aan dit beperkende criterium.
Tot Decision-Maker wordt iedere persoon gerekend die bij besluitvor-

mingsprocessen betrokken is.
En in die betekenis wordt het begrip ook in de Nederlandse situatie gehan-

teerd.
Decision-Makers zijn dus personen die yanuit hun functioneren in bedrijf

of instelling, betrokken zijn bij beslissingsprocessen die voor de bedrijfsvoe-
ring van belang zijn.
Deze omschrijving is er ~n uit vele. In de wetenschappelijke literatuur rond
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bet begrip ‘Decision-Making’ doen er diverse de ronde, alle op mm of meer
subtiele wijze verschillend van elkaar.
De hier gebruikte omscbrijving is ruim genoeg om ze alle te omvatten en is

daarom bruikbaar voor de begripsvorming. Zoals hierna zal blijken, echter
niet adequaat voor onderzoek bij deze groep.

Het fenomeen Decision-Maker geniet bet laatste decennium warme be-
langstelling van uiteenlopende disciplines. Zo zijn soctale wetenschappers en
psychologen g&interesseerd in de intermenselijke relaties en afbankelijk-
beidspatronen, leidersrollen en beYnvloedingsprocessen in een sociaal systeem
als het arbeidsveld.
Dan zija er de opleidingsinstituten die zich toeleggen op de training van toe-

komstige middelbare en hogere functionarissen in bet bedrijfsleven, die Deci-
sion Making (terecbt) als een essentieel onderdeel van de opleiding zien.
Ten slotte is er de omvangrijke en weinig gestructureerde groep aanbieders

van produkten en diensten voor bet bedrijfsleven. Zeif vaak Decision-Makers,
bebben zij er uit conm-sercieel oogpunt belang bij inzicht te krijgen in de
totstandkoming van ~ankoop- en investeringsbeslissingen. Hoewel de interes-
se groot was en bet belang van een gedegen inzicht onderkend werd, konden
deze producenten/dienstverleners kennelijk nooit de handen op elkaar krijgen
voor enig boutsnijdend onderzoek op dit gebied.
De belangen lagen daarvoor wellicbt te ver uit elkaar, of juist te veel op de-

zelfde lijn. De directe revenuen waren wellicbt niet voor ieder meteen ziclit-
baar, 6f de belangstelling in de besluitvormingsprocessen beperkte zich te veel
tot ~n bepaalde groep afnemers, waarvan aan aanbiederszijde al bet een en
ander bekend was over de wijze waarop aankoopbeslissingen tot stand ko-
men. Hoe bet ook zij, een vierde groep belanghebbenden diende zich aan. De
uitgevers van persmedia. Met name de uitgevers van landelijke dagbladen en
van tijdschriften waarvan de advertentiebezetting voor een belangrij k deel
bestaat uit ‘industri~le’ adverteerders, toonden een open oog voor de waarde
van een helder inzicht in de besluitvormingsprocessen in bet bedrijfsleven. Zij
onderkenden de bestaande onzekerbeid aan adverteerderszijde ten aanzien
van de kwaliteit van bet mime aanbod van persmedia op managementgebied.
Media die elk voor zicb bet meest effectieve bereik in de industri~1e doelgroep
pretendeerden te bieden.
Daarnaast vormden voor de uitgevers de in aantal en omvang toenemende

stroom ‘below the line’-activiteiten en de in bet buitenland gesignaleerde groei
van de industri~1e markt als zodanig, de aanleiding om adverteerders tegemoet
te willen treden met helder en vergelijkbaar onderzoekmateriaal omtrent de
aard en omvang van de groep Decision-Makers. Dat in dit type onderzoek bet
lezen van media uitgebreid aan de orde komt zal niemand verbazen. Het was
de uitgevers er uit commercieel oogpunt om te doen duidelijk te maken welke
media zich in een boge populariteit van de Decision-Makers mogen verheu-
gen. De eerste poging in deze ricbting werd ondernomen door Dagbladuitge-
ver De Telegraaf, enige tijd later gevolgd door Elsevier-NDU’s werkmaat-
scbappij Bonaventura, uitgever van o.a. Elseviers Magazine en FEM, Finan-
cieel Econommsch Magazine. Een derde Decision-Makers-onderzoek is begin
september van dit jaar verschenen op initiatief van beide uitgeversmaatscbap-
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pijen. Het is interessant de evident aanwezige ontwikkelingslijn van deze drie
onderzoeken te volgen. Doelstelling, methode van steekproeftrekking en defi-
ni~ringsverschillen zullen hierbij specifieke aandacht krijgen.

3. DECISION-MAKING UNIT

De wens om Decision-Makers te onderzoeken wordt direct gevolgd door de
confrontatie met bet probleem om vast te stellen wie biertoe gerekend mogen
worden. De literatuur op dit gebied wijst tereclit op het feit dat er, zeker in de
huidige bedrijfsorganisaties, niet zoiets bestaat als ~n Decision-Maker, doch
dat de besluitvormingsprocessen juist tot stand komen door de inbreng van
meerdere personen. Een groep functionarissen die niet alleen in bi&arcbische
zin, maar ook in de mate van betrokkenheid grote diversiteit vertoont, maakt
als collectief een beslissingsprocedure door die resulteert in een aankoop- of
investeringsbesluit. De moeilijkbeid op onderzoektechnisch gebied ligt hierin
dat dit beslissingscollectief geen statisch gebeel is, doch zich kenmerkt door
een grote verscheidenbeid en dynamiek op tal van aspecten.
Zo kan bet aantal personen waaruit een Decision-Making Unit is sanien-

gesteld vari~ren als gevolg van onder meer:
— de omvang van het bedrijf, gemeten in het aantal personeelsieden;
— de organisatoriscbe structuur van de onderneming (relatief veel/weinig in-

spraakprocedures);
— de aard van de onderneming (veel/weinig vakspecialisten in huis);
— de aard van bet produkt (aanschaf kantoorpand versus inkoop nieuwe

schrij fmachine).
Het laatste voorbeeld geeft aan dat de DMU ook qua functieniveau een gro-

te verscheidenbeid kan vertonen.

En ten slotte is er bet verschil in beslissingsinvloed van personen binnen de
DMU. Een secretaresse zal als lid van een gevormde DMU wellswaar gekend
worden bij de aankoopbeslissing van een nieuwe scbrijfmachine, bet gewicht
van haar stem in de DMU zal ecbter een andere zijn dan die van bet hoofd in-
koop.
Onduidelijker nog zijn de officieuze, niet in organisatiescbema’s vast te leg-

gen beinvloedingstrajecten binnen een onderneming. Te denken is hierbij aan
vertrouwensrelaties, externe adviseurs, bestaande verbintenissen met toeleve-
ranciers etc.
Geconfronteerd met dit amoebe-acbtige verscbijnsel van de DMU, werden

de aanvankelijke plannen tot bet in kaart brengen hiervan losgelaten en is in
de inmiddels uitgevoerde onderzoeken steeds uitgegaan van de afzonderlijke
personen die bij beslissingsprocessen betrokken zijn, de Decision-Makers.
Maar ook dan volgt een probleem, want wie dient als Decision-Maker aan-

gemerkt te worden? Enig nadenken leidt tot de conclusie dat vrijwel iedereen
die in bet arbeidsproces is opgenomen op enigerlei wijze wel eens bij een aan-
koopbeslissing betrokken is.
Vasthouden aan deze definiering van een Decision-Maker zou betekenen

dat doelgroepgericbt onderzoek overbodig zou zijn en dat men zich beter tot
een algemeen bevolkingsonderzoek als bet Nationaal Onderzoek Persmedia
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kan wenden. De praktijk biedt echter uitkomst. Daarin blijkt narnelijk dat er
binnen elke organisatie wel degeiik personen aan te wizen zijn aan wie meer
dan aan anderen een stem wordt toegedacht bij het nemen van beslissingen.
Ret is dus vooral een kwestie van het stellen van een ondergrens, op grond

waarvan iemand al dan niet als Decision-Maker aangemerkt kan worden. Het
is met name de bepaling van die ondergrens die een vergelijking van de drie
verschenen onderzoeken op dit gebied interessant maakt.

Ret eerst verschenen onderzoek: FIMS: Financieel Industrieel Marketing Ser-
vice, gaat uit van een brede samensteUing van de DMU. En richt zich als ge-
volg daarvan op een zeer brede groep werknemers.
Ret DECISION-MAA(ER SURVEY dat in 1980 verscheen, richt zich als ge-

volg van de strenge selectiecriteria uitsluitend op de kleine groep topmana-
gers/ Decision-Makers. Ret laatst verschenen onderzoek, DM ‘82, vormt een
synthese van deze twee en is ook qua selectieprocedure volledig afwij kend van
de voorgaande.

4. FIMS 1977

4.1. Doelstelling

Dagbladuitgeverij De Telegraaf komt de eer toe als eerste een poging te heb-
ben ondernomen om de groep Decision-Makers in Nederland in kaart te bren-
gen. In september 1977 presenteerde zij het FIMS-onderzoek, Financieel In-
dustrieel Marketing Service.
Aanleiding tot dit onderzoek vormde het gesignaleerde gebrek aan meer dan

slechts oppervlakkige informatie uit bestaand (NOP)onderzoek, over doel-
groepen die van belang zijn voor de financieel-economische en industriele
markt.
De primaire doelstelling van het onderzoek was dan ook meer inzicht te ge-

yen in het socio-economische profiel, de verantwoordelijkheden en het leesge-
drag van personen waarop de fsnancieel-economische berichtgeving zich richt.
Met name dat van De Financiele Telegraaf. Daarnaast echter is ook de betrok-
kenheid van personen gemeten bij de aanschaf van goederen en diensten, de
Decision-Makers dus.

4.2. Steekproef FIMS

Vooronderzoek leerde dat ca. 90~1o van de personen waarop fsnancieel-econo-
mmsche berichtgeving zich richt, behoort tot de A/B1/B2 welstandsklassen.
Ret onderzoekbureau Research en Marketing B.V. te Heerlen beschikte over
een basissteekproef van 600 A/B adressen. Twee adressen ter linker- en rech-
terzijde van het startadres fungeerden, indien deze aan de A/B criteria volde-
den, als interviewadres. In totaal werden 3200 vraaggesprekken gevoerd, het-
geen uiteindelijk resulteerde in een nettosteekproef van 2.517 personen. On-
dervraagd werden gezinshoofden vanaf 25 jaar. De in het onderzoek gevon-
den resultaten werden vervolgens geprojecteerd op het Nederlandse univer-
sum. Volgens NOP ‘75 omvatte de groep gezinshoofden 25± in de weistands-
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kiasse A/B 1.468.000 personen, hetgeen Ca. 29% vertegenwoordigde van de
toenmalige totale mannehike bevolking in Nederland. Er vond, voorafgaande
aan het eigenlijke interview, geen voorselectie plaats middels vragen waarmee
de eventuele betrokkenheid bij beslissingsprocessen kon worden vastgesteld.
Het hanteren van de welstandsklassen A, Bi en B2 als basissteekproef zon-

der verdere voorselectie, brengt met zich mee dat FIMS primair inzicht geeft
in het leesgedrag van personen in de A/B klassen en pas in de tweede plaats in
het leesgedrag van Decision-Makers.
Onder Decision-Makers verstaan we binnen het kader van FIMS dan, alle

personen die opgaven een adviserende, medebeslissende of formeel bepalende
invloed te hebben bij de aanschaf van ten ministe ~n uit een serie produkten/
diensten.
Deze werkwijze leidde tot tameijik verbluffende uitkomsten. Zo zou 52%

van de steekproef, ofwel 774.000 personen, betrokken zijn bij de selectie of
aanstelling van personeel. Bijna 30%, ofwel 443.000 personen, bij de aan-
schaf van bedrijfspanden. En ng eens 28% (410.000) bij het afsluiten van ver-
zekeringen. Op deze wijze geformuleerd en geprojecteerd op het Nederlands
universum lijkt de groep Decison-Makers uit een ongedacht groot aantal te
bestaan.
Het valt niet moeilijk te zien dat dit het rechtstreekse gevoig is van de ruim

gedefinieerde selectiecriteria, waarbij geen voorselectie is gemaakt en waarbij
op generlei wijze onderscheid is gemaakt naar de mate van betrokkenheid tij-
dens de verschillende fasen van het aankoopproces (ideevorming, orientatie,
beslissingsfase). Ook wordt voorbijgegaan aan het verschil in gewicht van per-
sonen binnen de DMU.
De omvang van de groep kan theoretisch gezien wel juist zijn, in de

praktijk blijkt er een duidelijk verschil te bestaan in beYnvloedingscapaciteit of
beslissings’power’ tussen de Leden van een DMU. Het achterwege laten van
een nadere voorselectie heeft als belangrijkste voordeel dat hiermee een grote
uitval van personen in de basissteekproef voorkomen wordt. Het geeft daar-
door op zichzelf een goed beeld van de omvang van de groep ‘potentiele’
Decision-Makers. Een brede steekproefopzet verkleint de kans op verlies van
een in aantallen personen gemeten belangrijk deel van de DMU, doch levert
als resultaat een enigszins verwaterd beeld op.
Criteria z6 ruim gedefinieerd hebben nauwelijks nog discriminerende

waarde. Indien ook de welstandsklasse C in het onderzoek betrokken zou zijn,
zou ook een fors deel van deze grote groep werknemers zonder problemen in
de steekproef kunnen worden toegelaten.
Hier stuiten we op het a! eerder genoemde dilemma dat kenmerkend is voor

dit type onderzoek. Waar leggen we de grens bij de bepaling of iemand a! dan
niet Decision-Maker is? Het is een dilemma dat slechts overwonnen kan wor-
den op grond van praktische overwegingen ten aanzien van de bruikbaarheid
van de onderzoekresultaten.
Daartegenover staat het voorbeeld van strenge selectiecriteria, zoals gehan-

teerd in het DMS-onderzoek van Bonaventura. Een selectieprocedure waarbij
bewust gekozen is voor een veriles in de steekproef van personen die slechts in-
cidenteel betrokken zijn bij besllssingsprocessen.
Afgezien van deze kanttekeningen verdient het FIMS-onderzoek zeker
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waardering, omdat het de eerste serieuze poging was tot het verkrijgen van
meer inzicht in de aard en omvang van een belangwekkende doelgroep,
waaronder Decision-Makers. FIMS is als zodanig ook bijzonder waardevol
geweest, met name voor adverteerders en reclamebureaus. Deze hoefden zich
niet langer te verlaten op optimistische verhalen van media-exploitanten, doch
konden op onderling vergelijkbare wijze werken met bereikscijfers van media,
hetgeen de kwaliteit van de mediaplanning op dit gebied aanzienlijk heeft ver-
beterd.

5. DMS 1980

5.1. Doelstelling

In het voorjaar van 1980 ondernam de uitgever van Elseviers Magazine, de
B.V. Uitgeversmaatschappij Bonaventura, een tweede poging tot een inventa-
riserend bereiksonderzoek onder Decision-Makers.
In tegenstelling tot het FIMS-onderzoek lag de primaire doelstellingvan Bo-

naventura niet in de analyse van een zo groot mogelijk aantal personen binnen
de DMU, doch in de verkenning van d~t gedeelte binnen de DMU dat ook in
kwalitatieve zin tot de Decision-Makers van het meeste gewicht gerekend mag
worden.
Het Decision-Maker Survey 1980 is dan ook een onderzoek dat betrekking

heeft op de werkeiik veelvuldig bij beslissingsprocessen betrokken functiona-
rissen, de TOP DECISION-MAKERS,
Dat deze categorie aanzienlijk kleiner zou uitvallen dan in het FIMS werd

aangetroffen lag hierbij in de iin der verwachtingen. Welke omvang de groep
van Top Decision-Makers in Nederland dan w~1 zou hebben bleef tot op het
tijdstip van afronding van het veldwerk een open vraag.

5.2. DMS methode van onderzoek

Bij de bestudering van methoden om de gezochte doelgroep op te kunnen spo-
ren, waarbij binnen- en buitenlands onderzoek tot voorbeeld diende, bleek al-
ras dat de gevolgde technieken slechts twee soorten resultatenopleverden. Rui-
me definieringen werkten als een zeef met te mime mazen, met een zich niet
bijster onderscheidende steekproef als resultaat. Strakke definities, bijvoor-
beeld alleen welstandklasseA onderzoeken, hadden steevast tot gevolg dat ook
nogal wat personen in de steekproef belandden die vanwege hun functie niet of
nauwelijks bij beslissingsprocessen betrokken zijn. Uiteindelijk werd daarom
gekozen voor een samenstelling van selectiecriteria, met als doel te komen tot
de formatie van een steekproef die in overgrote meerderheid zon bestaan uit de
beoogde groep Decision-Makers. Hierbij werden de volgende uitgangspunten
gehanteerd. De bedoelde groep zou vrijwel uitsluitend te vinden zijn inde cate-
gone personen die volgens de WBO-welstandsindeling behoren tot de klassen
A/B1. Deze groep omvat de hoogste 25% van de Nederlandsebevolking. (Toe-
kenning van een welstandsklasse geschiedt op objectieve gronden op basis van
opleiding, beroepsgroep en in mindere mate ook leeftijd).
Uitgangspunt 2.

118



Er werd van uitgegaan dat bet beroep en de functie wezenlijke indicatoren
vormen voor de vaststelling of de persoon in kwestie al dan niet tot de gezoch-
te toplaag van Decision-Makers zou behoren. Binnen de welstandsklassen
A/B1 bevinden zich nogal wat beoefenaren van beroepen die overduidelij k
geen beslissingsbetrokkenheid kennen als bedoeld in het kader van dit onder-
zoek. Bijvoorbeeld: leraren, dominees, huisartsen en studenten.
Uitganspunt 3.
De op basis van welstandsklassen en beroepsselectie geformeerde steekproef

zou een controle moeten ondergaan met betrekking tot bet daadwerkelijk en
ook als zodanig ervaren van ‘betrokkenheid’ bij aankoop- en investerings-
beslissingen. Een controle dus waarbij de incidenteel betrokkenen zoveel mo-
gelijk zouden worden uitgezeefd.

5.3. Steekproeftrekking

Fase 1.
De basis steekproef van A/B! adressen werd samengesteld uit 8 weekenqu&

tes van de NSS-omnibus (waaruit 2.297 adressen werden geselecteerd) en uit 3
kwartaa1enqu~tes die de N.y. v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek te
‘s Gravenhage in 1979 liet uitvoeren. Hieruit werden 2.144 adressen geselec-
teerd. Deze twee doelsteekproeven werden op vergelijkbaarheid gecontroleerd
en toonden geen statistisch belangrijke afwijkingen.

Fase 2.
De basissteekproef van 4.413 A/Bl adressen werd vervolgens gescreend op

basis van bet beroep of de functie van de hoofdkostwinner. In totani werden
zo 1.653 potentiele Decision-Makers aangetroffen. Bij twijfel omtrent bet
beroep in relatie tot beslissingsbetrokkenheid werd het adres in de steekproef
opgenomen. Op voorhand werden uitgesloten: gepensioneerden zonder be-
roepsaanduiding, artsen (behalve geneesheer-directeur), leraren, ambtenaren
met een rang lager dan referendaris, militairen met een rang lager dan kolonel.
Ter controle op deze procedurewerd uit de groep van uitgeslotenen een con-

trolesteekproef samengesteld van 220 adressen. Geen van deze personen bleek
betrokken te zijn bij investeringsbeslissingen, terwiji slechts 10% aangaf wel
eens betrokken te zijn bij de aankoop van goederen. Dit resultaat gafvoldoen-
de zekerheid dat de selectie op beroep geen a! te rigoreuze procedure was.

Fase 3. Controlevragen.
De 1.653 geselecteerde adressen werden door enqueteurs van de NSS be-

zocht. Voordat bet eigenlijke interview een aanvang nam diende de onder-
vraagde persoon eerst positief te antwoorden op minstens ~n van de volgende
twee controlevragen.
A. Houdt u zich op grond van uw functie of positie bezig met het investeren

of beleggen van geldmiddelen van een bedrijf of instelling, bijvoorbeeld
als adviseur, stafmedewerker of directielid e.d.?

B. Houdt u zich op grond van uw functie of positie bezig met de keuze en
aanschaf van kapitaalgoederen voor een bedrijf of instelling, bijvoorbeeld
als adviseur, stafmedewerker, directielid e.d.?
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5.4. Pilot

In de pilot fase van dit onderzoek werd aan deze twee selectievragen nog een
derde toegevoegd, t.w. de vraag of men geinteresseerd was in informatie over
bedrijven van instellingen.
Evenals bij het FIMS-onderzoek bleek deze vraag een negatief effect op de

selectiviteit te hebben. Als een soort spons zuigt dit type vragen personen op in
de steekproef die er op grond van alle andere kenmerken helemaal niet thuis
horen.

5.5. Netto~steekproef

Dat de gehanteerde twee selectievragen hun werk deden mag blij ken uit het
feit dat van de bereikte potenti~le Decision-Makers (excl. non-respons) bijna
de helft zichzelf niet herkende in ~n van beide selectievrageA.
Het valt inderdaad niet te ontkennen dat de toonzetting en letterlijke bete-

kenis van deze vragen alleen hen aanspreekt die inderdaad hoog-frequent be-
moeienis hebben met aankoop- en investeringsbeslissingen.
De ontwikkeling van bruto- naar netto-steekproef verliep als volgt:

NSS omnibus A/B1 adressen 2.297
NSS kwartaalenqu&e A/B 1 adressen 2.144

Thtaal - 4.441
Selectie op beroep/functie 1.653 = 100%
(potentiele Decision-Maker)
Na bezoek: Decision-Makers 576 35%

geen Decision-Makers 537 33%
non-respons 348 21%
onbruikbare adressen 192 12%

Slechts ruim een derde van de op beroep voorgeselecteerde personen bleek
‘bestand’ tegen de twee controlevragen. Een te strenge selectie? Niet als men de
doelstelling van dit DMS onderzoek in beschouwing neemt. Bewust is gekozen
voor een onderzoek onder Top Decision-Makers. En die waren langs deze weg
wel degelijk bereikt, getuige de onderzoekuitkomsten.
45% van hen bleek als zelfstandige werkzaam te zijn.
38% van hen die in loondienst waren, bleek een functie als directeur te ver-

vullen.
Hetgeen aangeeft dat Bonaventura met dit onderzoek inderdaad het neusje

van de Decision-Makers-zalm te pakken had.
Een niet voorziene consequentie van de gevolgde steekproefprocedure trad

aan het licht toen de eerste resultaten bekend werden. Ruim 1/5 van de steek-
proef bleek te bestaan uit personen die werkzaam zijn in de agrarische sector!
Hoewel het geenszins in de bedoeling lag deze sector geheel uit te sluiten, was
dit resultaat niet geheel in overeenstemming met hetgeen Bonaventura ver-
wachtte ten aanzien van de verdeling van de doelgroep over de verschillende
bedrijfstypeii. Temeer niet daar landelijk gezien slechts 5% van de beroepsbe-
volking in deze sector werkzaam is. Zij was echter het logische gevoig van de

120



defmitie voor de welstandsklasse A, waartoe iedere zelfstandige ondememer
automatisch gerekend wordt.
Afgezien van deze omissie leverde DMS 1980 een schat aan informatie op

over de Top Decision-Makers in Nederland. Op grond van berekeningen van
de NSS kan deze groep op een totaal van 215.000 personen geschat worden.
Een aanzienlijk kleiner aantal dan via de FIMS-methode kon worden bere-
kend.

5.6. Resultaten

Het DMS geeft behalve over het leesgedrag van de Decision-Maker m.b.t. een
groot aantal binnen- en buitenlandse media, ook inzicht in zijn verantwoorde-
lijkheden, zijn mate van betrokkenheid bij de aanschaf van goederen en
diensten, zijn mate van interesse in redactionele onderwerpen, zijn bezitspa-
troon en zijn gebruikskenmerken en de gebruikelijke socio-economische crite-
ria zoals opleidingsniveau, burgerlijke staat, regio en leeftijd. Nieuw, en
de bruikbaarheid belangrijk beinvloedend, was de conversie van het da-
tabestand naar MMTS-programmatuur. Dit computerprogrammapakket
wordt in Nederland algemeen gebruikt voor mediaplanningsdoeleinden op ba-
sis van de NOP-onderzoeken. Het DMS-bestand, geschikt gemaakt voor het
gebruik op MMTS, had tot gevolg dat mediaplannend Nederland voor het
eerst in staat was gedegen evaluaties van mediaschema’s te maken, waarmee
een belangrijke kwaliteitsverbetering optrad op het gebied van mediaplanning
voor industriele adverteerders. De korust van DMS had tevens tot gevolg dat
een aantal uitgevers van tot op dat moment slechts vagelijk geprofileerde tijd-
schriften op het gebied van management, zich opeens voorzien zagen van een
grote hoeveelbeid informatie over hun media, hetgeen hen in het algemeen
geen windeieren heeft gelegd.

5.7. De beperkingen

Het is natuurlijk niet alles even schoon in deze wereld. Ook niet bij het DMS.
De belangrijkste beperking van het onderzoek schuilt in de omvang van de
netto-steekproef. 576 personen is geen aantal waarrnee nog erg veel uitsplitsin-
gen te maken zijn zonder direct in niet-representatieve cellen te belanden. Een
gegeven waaraan terecht tamelijk zwaar getild wordt. Zonder aan dit bezwaar
te when afdingen dient toch opgemerkt te worden dat het werken met (te)
kleine cellen niet typisch is voor DMS. Regelmatig komt het voor dat adver-
teerders genoegen nemen met mediavoorstellen die gebaseerd zijn op NOP,
waarbij de doelgroep waarop de mediakeuze werd vastgesteld, nog vele malen
geringer in omvang is. Bijvoorbeeld: directeuren met tien man en meer perso-
neel, waarvan er ook in NOP ‘79 niet meer dan 70 voorhanden zijn.
Een tweede beperking van DMS is dat het op wel zeer rigoreuze wijze voor-

bij gaat aan de in omvang grote groep Decision-Makers die te vinden is in het
echelon direct onder dat van de top managers. Functionarissen die wellicht
niet dagelijks investeringsbeslissingen nemen, doch als vakspecialisten of
hoofden van dienst wel degelijk hun inbreng hebben in het besluitvor-
mmngsproces.
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FIMS te breed, DMS wellicht te smal. Het werd tijd voor een synthese. En
die kwam er in de vorm van het derde onderzoek op dit gebied, Decision-
Makers ‘82.

6. DECISION-MAKERS ‘82

6.1. Doelsteiing

DM ‘82 is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de initia-
tiefnemers van beide voorgaande onderzoeken, Dagbladuitgeverij De Tele-
graaf en Bonaventura. Gesteund door de wetenscbap van het commerciele be-
lang van up-to-date feitenmateriaal omtrent Decision-Makers en met de erva-
ring opgedaan tijdens de voorafgaande projecten, moest bet mogelijk zijn tot
een aanzienlijke optimalisering van Decision-Makers Onderzoek te komen.
Dit motief stond dan ook voorop bij de opzet van het nieuwe onderzoek. De
doelstelling bleef vrijwel ongewijzigd. Adverteerders en reclamebureaus in-
zicht verschaffen in het leesgedrag, de verantwoordelijkheden, betrokkenbeid
bij aankoop- en investeringsbeslissingen en het socio-economisch profiel van
de Decision-Makers in Nederland. De metbode van onderzoek ondervond be-
langrijke wijzigingen.

6.2. Welstandsklasse exit

Aangezien welstandsklasse een geconstrueerd criterium is, gebaseerd op oplei-
ding en in tweede instantie beroepsgroep, levert de samenstelling van de ba-
sissteekproef op grond van welstandsklassen altijd een aantal personen op die
qua opleiding w~1, doch qua beroepsgroep niet tot de DMS-steekproef beho-
ren. Die moeten er dus in tweede instantie altijd weer uitgezeefd worden. Bo-
vendien brengt de selectie van een beperkt aantal welstandsklassen altijd met
zich mee dat een aantal beroepsgroepen buiten beschouwing worden gelaten
waarin zich wel degeiik belangrijke Decision-Makers kunnen bevinden.
Onderstaande crossing geeft een goede indruk van de spreiding van

welstandsklassen over de beroepsgroepen.

NOP ‘79
Beroepsgroepen: 1. Directeuren 10±

2. Directeuren 9—
3. Vrije beroepen
5. Hogere employees
6. Middelbare employees

(Beroepsgroep 4, boeren en tuinders, is bier buiten bescbouwing gelaten.)

Mannen 20-64 jaar N = 3.274 Projectie 3.858.000

Beroepsgroepen 1 2 3 S 6

70 168 36 212 792
Aantal xI.000 76 187 38 233 907
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Welstandsklassen
A 89% 6% 53% 53% 5%
BI 9 23 21 29 40
B2 1 39 15~‘=26%

1Ij 12}14~
C 1 3072%D — — 1

Een selectie op bijvoorbeeld welstandsklassen A/B! brengt met zich mee dat
72% van de directeuren 9— buiten beschouwing blijft, evenals 26% van de ca-
tegorievrije beroepen en 14% van de hogere employees. Een zuiverder metho-
de leek het daarom om direct een selectie te maken van de basissteekproef op
grond van beroepsgroe~en.

6.3. Selectievragen

G~n selectievragen zoals bij het FIMS-onderzoek, of strenge selectievragen
zoals bij DMS ‘80, bleek enerzijds drempelverlagend, anderzijds drempelver-
bogend uit te werken. Uitvoerige discussies omtrent dit probleem leidden ten
slotte tot de conclusie dat bet eigenlijk de voorkeur verdient de respondent
zichzelf een gewicht toe te laten kennen ten aanzien van zijn belang als
Decision-Maker. Dit doet hij dan door aan te geven hoe vaak en inwelke mate
hij betrokken is bij aankoop- of investeringsbeslissingen. Het wordt de
respondent dus niet meer gevraagd of hij zichzelf als betrokkene ziet, dat
blijkt acbteraf, uit de mate waarin hij zelf beeft aangegeven betrokken te zijn
bij de (eventueel toekomstige) aanscbaf van produkten en diensten.

6.4. Methode van onderzoek

Uitgangspunten:
— Er bestaat een positieve correlatie tussen de functie of bet beroep van de

personen en de mate waarmn zij bij beslissingsprocessen betrokken zijn.
— Zowel FIMS als DMS wizen uit dat verreweg het grootste deel van de

groep Decision-Makers tot bet manneiike geslacht behoort. Kostenover-
wegingen te zamen met de veronderstelling dat de weinige vrouwelijke
Decision-Makers, qua leesgedrag en socio-economisch profiel, grote over-
eenkomst zullen vertonen met bun mannelijke collega’s, deden ons beslni-
ten alleen mannen in de steekproef op te nemen.

— De steekproefmoest voldoende groot zijn om ook zinvolle segmentaties op
bet bestand te kunnen uitvoeren. Gekozen is daarom voor een netto-
steekproef van 2.000.

— Decision-Makers van enige importantie zullen zich naar aRe waarscbijn-
lijkheid bevinden in de volgende beroepsgroepen:
1. directeuren 10+, directeuren met meer dan 10 man personeel;
2. directeuren 9—, directeuren met 9 man of minder personeel. Teneinde

de zeer brede groep van kleine detaillisten uit te zuiveren werd een on-
dergrens ingesteld van ten mmnste 3 man personeel;

3. beoefenaren van bogere vrije beroepen;
5. hogere employees en directeuren in overheidsdienst;
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6. een selectie uit de groep middelbare employees.
Deze laatste categorie omvat een groep van bijna 900.000 werkzanie man-

nen (NOP ‘79). Een analyse van de beroepen die tot deze categorie gerekend
worden, leert dat zich bieronder een groot aantal bevindt waarvan met zeker-
beid gezegd kan worden dat zij geen beslissingsbetrokkenheid bebben. Zoals
daar zijn: acteurs, apotbekers-assistenten, verplegend personeel en talrijke la-
gere overbeidsfunctionarissen. Voorafgaande aan bet veidwerk is door bet
Onderzoekbureau R+M een selectie gemaakt van de beroepen binnen deze
categorie die w~l in aanmerking komen om in de steekproef te worden opge-
nomen.

6.5. Methode van steekproeftrekking

Op basis van een random getrokken steekproef van adressen werden door
R+M te Heerlen op landelijke schani telefonisch contacten gelegd met ca.
25.000 buisboudingen. Tijdens dit gesprek werden vragen gesteld omtrent bet
beroep, de functie en eventueel de rang van de boofdkostwinner. De gesprek-
ken werden in de regel overdag met de huisvrouw gevoerd. De non-respons
bleef beperkt tot 22%. Indien de boofdkostwinner aan de gestelde beroepscri-
teria voldeed, werd hem persoonlijk enige tijd later een interview afgenomen.
Het omvangrijke en kostbare traject van de telefoniscbe screening was nodig
om een landelijk representatieve bruto-steekproef op te bouwen van ruim
2.700 respojidenten.

6.6. Het meten van beslissingsbetrokkenheid

Zoals gezegd is bij dit onderzoek geen selectievraag toegepast met betrekking
tot de classificatie als Decision-Maker. Deze classificatie vond tijdens bet in-
terview plants op een wijze die in Nederland tot nu toe niet eerder gebruikt
werd. GeYnspireerd door de in Berlin 1980 gebouden voordracbt van D.
Mtiller~Veeb* beeft R +M een stroomdiagram ontwikkeld waarmee bet de
respondent mogelijk wordt gemaakt eigenhandig aan te geven of, en zo ja in
welke mate, hij betrokken is of zal zijn bij de aanscbaf van produkten en
diensten. Ret diagram waarvan bier een afbeelding is weergegeven, laat de
respondent eerst per produkt of dienst afzonderlijk aangeven of bet aanwezig
is dan wel of daarvoor aanscbafplannen bestaan. Indien dit bet geval is dient
hij op de recbterzijde van bet diagram aan te geven in welke mate hij geduren-
de de verscbillende fasen van bet aankoopproces betrokken is of zal zijn.
Daarbij worden drie fasen onderscheiden: de fase van de ideevorming, van bet
overleg en van de besluitvorming.

De respondent vulde eigenbandig 32 van deze stroomdiagrammen in. Voor el-
ke produktgroep of -dienst ~n. Invulling vond plaats tijdens bet interview na
mondelinge instructie van de enqueteur.
Deze werkwijze is mmddels een pilot gecontroleerd.

* D. MUiler..veeh, April 1980. Development of a self-completion media questionaire for magazi-
nes. Berlin.
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7. NABESCHOUWING DM ‘82

Deze methode heeft een aantal in bet oog springende voordelen. De zelfwerk-
zaambeid van de respondent blijkt in de praktijk een positieve invloed te heb-
ben op de kwaliteit van de gegeven antwoorden. De vermoeidbeidsverschijnse-
len die optreden bij bet mondeling beantwoorden van een lange reeks pro-
duktvragen worden biermee omzeild. Het bleek zelfs mogelijk een aanzienlij-
ke uitbreiding van de lijst produkten en diensten door te voeren (totani 32 pro-
dukten en diensten). Een tweede mmnstens zo belangrijk voordeel is dat de
respondent in staat gesteld wordt een genuanceerd beeld van zicbzelf te geven
met betrekking tot de betrokkenbeid in de verscbillende fasen van bet aan-
koopproces. In tegenstelling tot voorgaande onderzoeken, waarbij de
Decision-Maker hetzij als adviseur, betzij als medebeslisser of als formele
beslisser werd ingedeeld, is bij bij deze techniek ~n en dezelfde persoon.
Bovendien moet niet uitgesloten worden geacht dat met deze ondervra-

gingsmethodiek een beter inzicbt ontwikkeld kan worden in de samenstelling
van de Decision-Making Unit en in bet gewicht van elk der leden biervan bij
aankoopbeslissingen. Aangezien deze gegevens gekoppeld zijn aan kenmerken
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als beroepsgroep, functie, verantwoordelijkbeid en opleidingsniveau, kan dit
nog heel wat interessante informatie opleveren. Niet alleen voor mediaplan-
ners of adverteerders, maar ook voor sociologen en bedrijfsorganisatiespecia-
listen.
Het Decision-Makers Onderzoek is, voorafgegaan door een piotstudy, in

april van dit jaar bet veld ingegaan. De resultaten zijn tijdens de opstelling van
dit scbrijven nog niet bescbikbaar. Tegen de tijd dat u dit bandboek in handen
krijgt zal DM ‘82 ecbter gepresenteerd zijn. Dan zal ook een presentatierap-
port bescbikbaar zijn. Het wordt u op aanvraag gaarne toegezonden.
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9. Aankoopstructuren nader bezien —

een onderzoek bij een drietal frequent
gekochte produkten

J.P. WIJNBERGER/J. VERHULP

1. INLEIDING

Dit artikel beoogt de hoofdlijnen van een empirisch onderzoek aangaande de
problematiek van het aankoopgedrag van gezinshuishoudingen weer te geven.
Kernvraag bij dit onderzoek is of het mogelijk is om doormiddel van een ana-
lyse die aangrijpt bij de kleinste bouwstenen van het gedrag der gezinshuis-
houdingen, ni. ‘individuele’ kwantiteiten in hun volgtijdelijk verloop, een ver-
rijkt inzicht te verkrijgen in voor het (commercieel) beleid relevante groothe-
den. Voorbeelden van deze laatste zija: de in een bepaalde periode gemiddeld
per gezin gekochte hoeveelheden en de daarmee samenhangende totale afzet,
de gemiddeld betaalde prijzen en daarmee samenhangende totale omzet, etc.
Teneinde deze kernvraag te beantwoorden zijn voor een drietal frequent ge-

kochte huishoudelijke produkten, te weten flinwasmiddelen (FW, standaard-
hoeveelheden van 920 gr), cola (C, standaardhoeveelheden van 1000 ml) en
koffie (K, standaardhoeveelheden van 250 gr), de door Attwood Panels B.V.
verstrekte aankoopgegevens over 1979 uitvoerig geanalyseerd.

Het was Ehrenberg die aandacht vroeg voor de betekenis van het verdelings-
karakter (ofwel: het stochastische karakter) van individuele aankoopgebeurte-
nissen en de consequenties daarvan voor het totale aantal aankoopgebeurte-
nissen in een bepaalde periode t1. Hij postuleerde en valideerde een model dathet volgtijdelijke aantal aankoopgebeurtenissen op het individuele niveau be-
schrijft door middel van een Poisson-verdeling met individuele parameter, ~
(i.c. het gemiddelde aantal voor huishouding z). Is het nu mogeiik de hetero-
geniteit over de populatie van gezinnen te beschrijven d.m.v. een gammaver-
deling met parameters a en /~, dan volgt voor de verdeling van het aantal aan-
koopgebeurtenissen in een zekere periode (week, maand, e.d.) t een negatief
binoiniale verdeling met door a en J? te beschrijven gemiddelde en variantie2.
Een andere interessante zienswijze werd ontwikkeld door Morrison. Deze an-
teur toont aan dat in geval van identiek verdeelde aangekochte hoeveelheden
per gezin, in periode t, cross-sectioneel onderzoek omvangrijke ‘heavy half’-
proporties zal opleveren.
Zijn de hoeveelheden bijvoorbeeld identiek normaal verdeeld, met gemid-

delde g en standaardafwij king a, dan is de proportie p(hh), der totale afzet
welke voor rekening komt van de gezinnen die m~r dan het gemiddelde g ko-
pen, geijik aan 0,50 + 0,399(a/p), de zogenaamde ‘heavy-half’3.
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Beide bovengenoemde zienswijzen beperken zich tot steeds ~n specifieke
component van het aankoopgedrag. Verhulp introduceerde de gedaclite om,
in principe, vier stochastische componenten te beschouwen; deze gedachte
werd nader uitgewerkt door Van der Zwan en Verhulp4’ ~. Uitgangspunt is
daarbij de volgende definitie van het per gezin i in periode t aan produkt j be-
stede bedrag:

welke blijkens onze ervaringen met frequent gekochte verbruiksgoederen veel-
al kan worden vereenvoudigd tot:

PA,, . (2)
Afhankelijk van de keuze voor (1) of (2) is de volgende toelichting van belang
(eenvoudigheidshalve wordt de produktaanduiding j weggelaten):
Vi,,: de waarde van de door i in t gekochte hoeveelheid; V~

1~ 0

een dummy-variabele welke = 1 in geval i in t ~n of meer keren aan-
koopt; zo niet, dan geldt X,,1=0;

Y,,q: het (voorwaardelijk) aantal aankoopgebeurtenissen door i in t; i.g.v. de-
finitie (1) geldt:
Y~,,= 1, 2, 3 ; i.g.v. definitie (2):
Y,,,=0, 1, 2, 3,

Z~,1: het voorwaardelijk gemiddeld per aankoopgebeurtenis gekochte aantal
standaardeenheden door i in t; Zr,,> 0.

P~,~: de voorwaardelijk gemiddeld per aankoopgebeurtenis betaalde prijs per
standaardeenheid door i in t; P~11> 0.

De notatie ~ etc. duidt op het volgtijdelijke gedrag van gezin i, hetgeen be-
schreven kan worden met behulp van data uit een gezinspanel. Wij spreken
van het intra-individuele gedrag, dat als tijdreeks kan worden beschouwd.
Een ander gezichtspunt m.b.t. de diverse gedragseomponenten betreft de

verdeling daarvan, in een specifieke periode t, over alle gezinnen. Vergelijk
daartoe bijvoorbeeld de eerder genoemde negatief binomiale verdeling der
aankoopgebeurtenissen bij Ehrenberg. Wij spreken dan van het zogenaamde
interindividuele gedrag.

Naar analogie van het ‘model’ van Ehrenberg hanteren wij vanaf nu een daar-
aan analoog ‘denkschema’, gebaseerd op mengvormen (‘mixtures’

6) van verde-
lingen. Daardoor kan een brug worden geslagen van component verdelingen
op het individuele niveau naar relevante aggregaten in periode t. Het geheel
van variabelen en verdelingen dat daarbij een rol speelt betitelen xvij voortaan
als de aankoopstructuur.

De uitkomsten m.b.t. het intra-individuele gedrag (verdeling A) worden be-
schreven in paragraaf 3, die m.b.t. de populatieheterogeniteit (verdelingen Bl
en B2) in paragraaf 4 en die t.a.v. het interindividuele gedrag in paragraaf 5.
In paragraaf 6 worden de mogelijkheden besproken om m.b.t. YZ en YZP

130



Gezinshuishoudingen
Opeenvolgende tijdsperioden

1 2 3 . . m

Intra-individuele
verdeling

(horizontaal)

Paramaters intra
individuele
verdeling

3
3
3

X11
X21
X31

X12 X13
X~ X23
X32 X33

.

.

.

.

.

Xjm

X~,,,

A1
A2
A3

P1~ P12
P21 P~
P31 P32

fl X,,j X,,2 X,~3 . P,,1 P,,2

Populatiehetero
geniteit (verdelingen
individuele para-
meters; verticaal)

B1 B2

Interindividuele
verdeling (verticani) C C C C C C

Figuur 1. Denkschema bij onderzoek

het interindividuele gedrag te simuleren op basis van het intra-individuele ge-
drag. In paragraaf 7 worden de belangrijkste conclusies samengevat. Eerst
wordt nu echter in paragraaf 2 kort ingegaan op de relevantie van dit soort on-
derzoek.

2. DE AANKOOPSTRUCTUUR: RELEVANTIE VOOR
ONDERZOEKOPZET EN BELEID

2.1. Het marktonderzoek

Vele vormen en toepassingen van continu en/of ad hoc marktonderzoek leve-
ren in de praktijk een bijdrage ann commercieel-politieke oplossingen. Alge-
mene en/of specifieke beleidsvragen indiceren daarbij voor de ervaren onder-
zoeker het gebruik van bepaalde onderzoekmodellen, methoden en technie-
ken.
Er bestaan echter ook problemen welke samenhangen met het desbetreffen-

de produktveld en wel in het bijzonder met het aankoopgedrag.
De vraag, welk type steekproef- en registratiemethode ter zake zal moeten

worden toegepast, kan in feite niet op bevredigende wijze worden opgelost
zonder dat men de beschikking heeft over de nodige kennis omtrent twee
hoofddimensies: populatieheterogeniteit en spreiding in de tijd

7.
De eerste dimensie betreft de mate waarin de parameters van het gedrag —

bijvoorbeeld: gemiddeld aantal aankoopgebeurtenissen, gemiddeld betaalde
prijs, etc. — verschillen tussen de gezinnen.
De tweede dimensie betreft de regelmaat van het individuele aankopen of

van de individuele aankoopgebeurtenissen: het maakt een groot verschil of er
sprake is van een mm of meer vaste regelmaat, van beschrijfbare stochastiek,
of van praktisch onbeschrijfbare regelmaat in de handelingen. Is er bijvoor-
beeld sprake van (bijna volledige) homogeniteit m.b.t. gedragsparameters en
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is er bovendien sprake van een mm of meer vaste regelmaat ten aanzien van
aankopen of aankoopgebeurtenissen (i.c. alle gezinnen hebben een ongeveer
geijik gemiddelde, ~n alle gezinnen kopen ten naaste bij ~n keer per week,
maand, o.d.), dan voldoet een eenmalige enqu&e bij een beperkte steekproef
met een korte registratieperiode.
Vertonen daarentegen de gedragsparameters over de gezinnen aanzienlijke

verschilen ~n bestaat er aanzienlijke spreiding van de nankopen in de tijd, dan
kan alleen panelregistratie (langdurige registratieperiode, grote steekproef),
aangevuld met eenmalige registratie op basis van een grote steekproef, inzicht
verschaffen ten aanzien van voor het beleid relevante grootheden8.Men zou nu kunnen tegenwerpen dat de problematiek bijna niet oplosbaar
ijkt, omdat inzicht m.b.t. de actuele niveaus der beide bovengenoemde di-
mensies pas verkregen kan worden door geruime tijd volgtijdelijk te registre-
ren, dus door gebruik te maken van panelregistratie.
Deze op zich spitsvondige redenering gaat echter voorbij aan het feit dat

men in geval van vele praktische toepassingen op grond van a priori informa-
tie (ervaring, reeds geaccumuleerde kennis uit ad hoc onderzoek, vergelijkbare
produkten) kan aanvangen met een daarmee samenhangende ‘safe’ opzet van
de registratie.

2.2. Het (cwnmerci~le) beleid

Beleidsmatig is men traditioneel primair geThteresseerd in resultaten, zoals het
afzetvolume in t, mutaties daarin, de gemiddeld betaalde prijs, etc.9.
Toch is het onzes inziens no&dzakelijk dat ook ‘beleidsmakers’ in de com-

merci~le sfeer, maar ook in die van de overheid, van consumentenorganisaties
en dergellike, zich rekenschap geven van het feit dat de op geaggregeerd ni-
veau waargenomen realisaties gegenereerd worden binnen aankoopstructuren
welkeper produkt of tussen produktgroepen (grote) verschillen te zien kunnen
geven.

a. Inherente variabiliteit van kengetallen
Stochastiek m.b.t. gedragscomponenten op het niveau van de individuele

afnemers/gezinshuishoudingen kan in een aantal gevallen nanleiding geven tot
variabiliteit in de voor het beleid relevante uitkomsten voor de periode t, t + I,
t +2, etc. Dergeiike gevallen betreffen vooral enigszins extreme waarden voor
bepaalde parameters, in samenhang met eindige, niet al te grote populaties.10

b. Marketinginspanningen
Pogingen van gezamenlijke of individuele aanbieders gericht op blijvende

beinvloeding van het niveau en/of het verdelingskarakter van deafzet, de be-
taalde prijzen en de omzet, worden gericht op de parameters van het individu-
ele aankoopgedrag. Beschikt men over enige informatie met betrekking tot de
effectiviteit in dezen van alternatieve marketingprogramma’s, dan kunnen si-
mulatiestudies inzicht verstrekken in de gevolgen voor-de interindividuele ver-
delingen.
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c. Toerekening en signalering
Mag de aankoopstructuur als (bij benadering) stationair worden be-

schouwd, hetgeen voor frequent gekochte produkten als door ons bezien op
kortere termijn niet onredelijk liikt, dan mag aan periodefluctuaties van een
zekere orde van grootte significante betekenis worden toegekend.
Hiermede bedoelen wij dat dan een relatie mag worden gelegd met bepaalde

‘externe’ omstandigheden zoals bijvoorbeeld de invloed van promotionele ac-
ties, actiereclame, seizoensinvloeden, e.d.
In paragraaf 6 laten wij zien dat het mogeiik is deze ‘toerekeningen’ in be-

paalde gevallen te maken. Wij doen dat dan binnen een zg. signalerings-
systeem, waarbij de per periode (14 dagen, 4 weken) gerealiseerde steekproef-
resultaten voor omzetten en prijzen worden getoetst op het al dan niet signifi-
cant afwijken van het binnen de geschatte aankoopstructuur te verwachten re-
sultaat. Blijken de verschillen statistisch significant, dan is het verantwoord
om de eerder genoemde toerekening aan externe factoren te maken.
Uiteraard dient binnen een dergeiik signaleringssysteem ook aandacht te

worden geschonken aan wijzigingen in de spreiding van de componenten.

d. Pr,js-, kwaliteits- en assortimentsbeleid
In hoofdstuk 14 van zijn boek over ‘Het Commercieel Beleid bij Verkoop

en Inkoop’ ontwikkelde P.J. Verdoorn een interessant denk- en werkmodel
t.b.v. de assortimentspolitiek’1.
Op grond van enkele veronderstellingen ten aanzien van cruciale factoren:

— de inkomensverdeling over N gezinnen is bij benadering lognormaal.
— de door gezinnen betaalde prijzen en gekochte hoeveelheden zijn functies
van het beschikbare inkomen.

kan worden afgeleid hoeveel gezinnen per prijsinterval verwacht mogen wor-
den, en hoe groot het verwachte afzetvolume aldaar zal bedragen. Empirisch
kernpunt daarbij is de cumulatieve verdeling der betaalde prijzen die een loga-
ritmisch normaal karakter zou moeten bezitten.’2 Duidelijke afwijkingen van
het Iogaritmisch normale beeld zouden even zovele indicaties bevatten t.a.v.
het commerci~le beleid:
— onjuiste tussenruimten tussen opeenvolgende prijzen;
— ontoereikend aanbod bij overigens juist gekozen tussenruimten der prijzen;
— kwaliteitsverschillen zijn niet evenredig met de prijsverschillen.

Naar onze mening verdient bet zeker overweging om, in het kader van een
systematische analyse van panelgegevens, de prijsverdelingen nauwkeurig te
bestuderen’3. Zowel de mate van aanpassing als het gemiddelde en de stan-
daarddeviatie verschaffen beleidsrelevante informatie.
Later zullen wij zien dat bet aanbeveling verdient om naast de prijsverdeling

ook die der overige componenten en resultanten (volume, omzet) in de be-
schouwingen te betrekken.

e. Segmentatie op grond van aankoopkarakteristieken
Karakteristieken van bet aankoop- en verbruiksgedrag kunnen mogelijker-

wijs als classificatie- of segmenteringscriteria worden gebruikt.
Morrison wees op het gebruik van het hierboven in paragraaf 1 beschreven
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‘heavy-half-criterium. Het zou de bedoeling kunnen zijn daarmede het seg-
ment van de zware verbruikers te identificeren. Wij meldden reeds dat in geval
van identiek verdeelde aangekochte hoeveelheden — intra-individueel gedrag
— cross-sectioneel onderzoek omvangrijke ‘heavy-half -proporties zal opleve-
ren.
Voor het beleid betekenen dergeiike gevallen echter dat er sprake is van

een, qua gemiddeld verbruik, homogene groep.
Het is dan ook noodzakelijk om verdergaand longitudinaal onderzoek op

individueel niveau te doen om te kunnen vaststellen of er een beschrij fbare he-
terogeniteit bestaat, zodanig dat meerdere, qua gemiddelde verschillende,
groepen kunnen worden onderscheiden welke op zinvolle wijze aan specifieke
marketingprogramma’s kunnen worden blootgesteld.
In tennen van onze aankoopstructuur betekent het laatste geval dat de ver-

deling van de gemiddelden over de gezinnen niet gedegenereerd is, maar juist
spreiding vertoont.

3. INTRA-INDIVIDUEEL GEDRAG

In de eerste plaats werden de intra-indiyiduele componenten van defmitie (2)
bezien in hun volgtijdelijke verloop. Per huishouding worden dde frequentie-
verdelingen vastgelegd:
— de verdeling van Y,,1, het aantal aankoopgebeurtenissen;
— de verdeling van Zr,,, het gemiddeld per aankoopgebeurtenis gekochte ann-

tal standaardeenheden;
— de verdeling van ~ de gemiddeld per aankoopgebeurtenis betaalde prijs
per standaardeenheid.

Wijnberger rapporteerde reeds eerder over het verdelingskarakter van de aan-
koopgebeurtenissen op het individuele niveau bij deze dde produkten (fin-
wasmiddelen, cola en koffie’

4). Hij toetste de door Ehrenberg gestelde Pois-
son-hypothese en vond dat, kiezend voor een standaardanalyseperiode van
vier weken, deze hypothese (individueel getoetst > 95~o betrouwbaarheid)
voor de overgrote meerderheid dergezinnen niet verworpen kon worden. Deze
uitkomsten worden in onderstaande tabel nogmaals gegeven. Voor de gezin-
nen waarvoor de Poisson-hypothese wel verworpen diende te worden, consta-
teerde hij een bijzonder regelmatig gedrag m.b.t. de aankoopgebeurtenissen.
LIij opperde dan ook de mogelijkheid het gedrag van deze gezinnen te be-
schrijven met een gedegenereerde verdeling’5.

Gemiddeld gekochte hoeveelheden en prijzen gedragen zich statistisch minder
eenduidig, een feit dat samenhangt met voor het aankoopgedrag relevante si-
tuationele produkt- en referentiegegevens: men bezoekt altijd dezelfde winkel,
men koopt traditioneel ~n flacon wasmiddel, ouderen vertonen dit beeld in
versterkte mate, etc.
De belangrijkste onderscheidende statistische maatstaf blijkt hier de varian-

tie. Bij elk produkt vinden wij steeds een (omvangrijke) groep gezinnen waar-
voor 7 en/of P in het geheel niet, of nauwelijks vari~ren: wij spreken dan van
invariant gedrag.
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Resteert steeds een groep gezinnen welke wel spreiding ten aanzien van Z
en/of P te zien geven. Toetsend op individueel niveau (Kolmogorov-Smirnov
toets, 95~7o betrouwbaarheid) accepteerden wij voor de overgrote meerderheid
der gezinnen de nulhypothese van normale verdelingen, met gezinsspecifieke
gemiddelden en varianties.
Bij de toetsingen wordt steeds uitgegaan van 4-weekse perioden. Alleen

voor het aantal aankoopgebeurtenissen is ook een toetsing uitgevoerd voor 1-
weekse perioden. Dit teneinde de echte Poisson-kopers te kunnen identifice-
ren.
In de onderstaande tabel vatten wij de onderzoekresultaten m.b.t. de com-

ponenten en de resultante van de definitie V~ Y.Z.P. samen.

Tabel 1. Typologie van gezinnen op grand van intra-individuele verdelingen (3 produkien)

Produkt: FW C K

{ — Aantal Poisson-kopers

(4-weekse periode)

— Overigen

2.751

0

3.054

16

4.101

47

{ — Aantal Poisson-kopers

(1- ~n 4-weekse periode)— Overigen

2.745

6

2.812

258

3.362

786

ZZ~,1 — Aantal invariante kopers

— Aantal ‘normaje’ kopers— Overigen

1.469

1.2775

982

2.06523

938

3.085125

PP,11 — Aantal invariante kopers

Aantal ‘normale’ kopers— Overigen

986

1.7587

915

2.10748

101

4.0434

VV,11 — Aantal invariante kopers

— Aantal ‘normale’ kopers— Overigen

953

1.78117

519

2.5438

94

4.03321

De tabel geeft duidelij k weer dat het intra-individuele element van de aan-
koopstructuur verschillen laat zien over de componenten. Is het zo dat het
aantal aankoopgebeurtenissen, Y~i,’ als overwegend Poisson verdeeld kan
worden aangemerkt, hoeveelheden en prijzen zijn niet overwegend normaal
verdeeld. Statistische verwerkingsprogramma’s zullen dan ook opties dienen
te bevatten voor adequate verwerking van invariante groepen.
Een uit oogpunt van statistische analyse interessante vraag is in hoeverre de

componenten op het individuele niveau als onderling onafhankelijk mogen
worden beschouwd. Ter beantwoording van deze vraag werden correlatiecoef-
ficienten berekend en zodanig verwerkt dat het in tabel 2 volgende globale
beeld kan worden gegeven. Berekend werden de correlaties binnen de in totaal
13 .4-weekse perioden, waarvan wij hier de (absoluut) hoogste en laagste waar-
den weergeven. Biikens de uitkomsten van additionele analyses bleek het
midden van de aldus gegeven ranges redeii k overeen te komen met de door
ons gezochte gemiddelde correlatie op het individuele niveau.

135



Tabel 2. Indica[ie van de range voor de produkt/tnoment-correlaties tussen de componenten

Correlatie tussen: FW C K

Yen Z (range)
Z en P (range)

—0,132— (—0,03) 0,041—0,001 —0,234— (—0,178)
—0,451—(—0,151) —0,177—(—0,0&8) —0,211—(0,097)

Een laatste beschouwing binnen het kader van dit hoofdstuk betreft de huis-
houdingen wier gedrag niet beschreven kan worden in termen van Poisson-
en/of normale verdelingen. Ten aanzien van de ‘invariante’ versus de ‘norma-
le’ kopers kunnen geen eenduidige en in het oog lopende verschillen worden
opgespoord t.a.v. gemiddelden en spreiding van de componenten en resultan-
ten. Anders ligt het met de echte Poisson-kopers versus de overigen (zie twee-
de geval voor ~ in tabel 1). Over alle dde produkten blijkt er waarlijk sprake
van ‘contrast’-groepen. De uitkomsten van tabel 3 maken duidelijk dat de
niet-Poisson kopers gemiddeld veel meer aankoopgebeurtenissen te zien geven
met relatief zeer geringe variantie. Via gekochte hoeveelheden en prijzen, die
voor elk produkt specifieke uitkomsten voor de contrastgroepen te zien geven,
resulteert cen en ander in forse verschillen tussen de gemiddeld bestede bedra-
gen en relatieve standaarddeviaties (VC’s).
Deze uitkomsten duiden erop dat er voor cola en koffie belangrijke segmen-

ten van heavy-users bestaan, waarbij de aankoopfrequentie (-gebeurtenissen)
als meest bijdragende component kan worden aangemerkt.

Tabel 3. Getniddelden en spreiding van diverse componenten bi] contrasigroepen Poisson en niet-
Poisson

Aankoopgebeurtenissen (4-weekse periode)

Poisson-kopers
Overigen -
TOtaal

Poisson-kopers
Overigen

Poisson-kopers
Overigen

FW C I K

VSD(V)VC N -~ VSD(V)VC N VSD(V)VC N

0,33 0,35 1,06 2.745 0,97 1,11 1,14 2.812
3 31 0,22 0,07 6 ~2~3,70 1 340 36 258
0,33 0,37 2.751 1,20 1,36 3.070

1,59 1,07 0,67 3.362
3,57 0,62 0,17 786
1,97 1,26 4.148

Gekochte hoeveelheid per aankoopgebeurtenis (id.)

Z SD(Z) VC N Z SD(Z) VC N Z SD(Z) VC N

0,93 0,54 0,58 2.745 2,15 1,58 0,73 2.812
0,94 0,45 0,48 6 — 3,03 1,77 0,58 258

3,14 4,01 1,28 3.362
1,92 0,81 0,42 786

Betaaldeprijs (id.)

FSD(P)VC N PSD(P)VC N PSD(P)VC N

4,11 1,40 0,34 2.745 1,02 0,32 0,32 2.812
4,61 0,71 0,15 6 - 0,93 0,19 0,21 258

3,40 0,33 0,10 3.362
3,48 0,29 0,08 786

Besteed bedrag (id.)

VsD(V)VC N V SD(V) VC N VSD(V)VC N

3,93 2,06 0,52 2.745
12,88 3,35 0,26 6

3,37 2,94 0,87 2.812
10,50 7,29 0,69 258

17,29 14,31 0,83 3.362
23,63 10,24 0,43 786

Poisson-kopers
Overigen
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4. POPULATIEHETEROGENITEIT

Het intra-individuele gedrag, zoals beschreven in paragraaf 3, vormt het eerste
element van de aankoopstructuur. Het tweede element betreft de (systematiek
van) verschilen tussen de diverse gezinnen t.a.v. de waarde van de gedragsbe-
palende parameters: de populatieheterogeniteit.
Uit tabel 1 blij kt dat de componenten worden beheerst door twee parame-

ters, het gemiddelde en de variantie. Wij bespreken nu eerst kort samenvat-
tend de heterogeniteit met betrekking tot de gemiddelden.

a. Verdelingskarakter van individuele gemiddelden

Aankoopgebeurtenissen ft Y~)
De resultaten in tabel 1 hierboven tonen dat de individuele gemiddelden, i~,

in afhankelijkheid van het produkt, in overwegende dan wel zeer grote mate
als Poisson-gemiddelden kunnen worden beschouwd.
Tabel 3 toont dat de niet-Poisson kopers relatief zeer geringe spreiding ver-

tonen ten aanzien van hun gemiddelden. Er is dus sprake van primaire hetero-
geniteit: Poisson-kopers vs overigen.
Secundaire heterogeniteit betreft de verdeling van de gemiddelden binnen

deze beide groepen.
Uit de analyses door Wijnberger blijkt dat voor de groep Poisson-kopers

ook hier de door Ehrenberg gestelde hypothese, volgens welke de gemiddelden
een gammaverdeling met parameters a en /3 bezitten, opgaat’7.
Voor de gevallen waarbij de groep ‘overigen’ qua omvang van belang is (co-

la, koffie), blijkt zij bijzonder homogeen te zijn. In tabel 3 hierboven lezen wij
af dat het gemiddelde aantal aankoopgebeurtenissen substantieel hoger is dan
bij de Poisson-kopers en dat de groep z~r homogeen is, gegeven de variatie-
co~ffici~nten met waarden van 0,36 resp. 0,17.
In de toekomst zullen xvii ons verwerkingsprogramma voorzien van een op-

tie om rekening te houden met een eventueel uitgesproken verdelingskarakter
voor de groep ‘overigen’. Omdat de spreiding ~1erperiodeverdelingen hier ge-
domineerd wordt door de heterogeniteit bij de Poisson-kopers en het effect
van de tussengroepsverschillen, beschouwen wij de groep ‘overigen’ voorlopig
als volkomen homogeen.

Gekochte hoeveetheden ftZ
1)

Hier zoeken wij naar het verdelingskarakter van de per aankoopgebeurtenis
gemiddeld gekochte hoeveelheid,AZ,) dus.
De verdeling van deze parameter laat zich vrij moeilijk fitten aan een of an-

dere theoretische kansverdeling. De oorzaak ligt vooral in het voorkomen van
bepaalde combinaties van discrete verpakkingsgrootten, waardoor geen fraai
continulAm voor de hoeveelheidsvariabele ontstaat. Het beste empirische re-
sultaat wordt bij de door ons onderzochte produkten bereikt met behulp van
de lognormale verdeling.
In onderstaande tabel vindt men het maximale verschil, D(max), dat wordt
nangetroffen tussen de werkelijke cumulatieve frequentie en de theoretishe cu-
mulatieve frequentie op grond van momentenschatters.
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Tabel 4. Recapisulatie verdelingskarakter 21

Produkt Z Var(Z)
Verd.
karakter D(max)

Parameters
logn. verd.

FW 0,9141 0,2173 logn. 0,0711 —0,1917
0, 1923

C - 2,3696 2,5485 logn. 0,0669 0,7116
0, 2657

K 2,4749 5,0052 logn. 0,0679 0,7278
0,2792

Betaalde pri]zen ftP,)
In tabel 5 recapituleren wij de door middel van lognormale verdelingen be-

schreven heterogeniteitmet bet rekking tot de gemiddeld betaalde prijzen. De lite-
ratuur m.b.t. prijsacceptatie en minimumprijslijnen verschaft ons aanknoop-
punten ten aanzien van de relevantie van de lognormale verdeling’8. Zijn inveel
gevallen de per periode betaalde prijzen, bij benadering, lognormaal verdeeld,
dan is het logisch dat de parametersdie dat gedragbeheersen, i.c. degemiddelden,
lognormaal verdeeld zijn met geringerevariantie dan de periodeverdelingen.

Tabel S. Recapitulatie verdelingskarakter P~

Produkt P Var(P)
Verd.

karakter D(max)
Parameters
logn. verd.

FW 4,1062 1,0415 logn 0,0449 1,3911
0,0405

C 0,9715 0,0598 logn. 0,0730 —0,0556
0,0506

K 3,4210 0,0932 logn. 0,0395 1,2260
0,0079

De prijsverdelingen tonen een goede aanpassing aan de lognorinale verdeling,
een beeld dat met het hierboven gestelde in overeenstemniing is.

Bestede bedragenft J~)
Hoewel het bestede bedrag als resultante van de boven besproken componen-
ten tot stand komt, komt het ons nuttig voor ook de feitelijke heterogeniteit
met betrekking tot de gemiddeld per periode bestede bedragen te onderzoe-
ken. Het blijkt dat ook hier de lognormale verdeling een goede tot zeer goede
fit te zien geeft.
Tabel 6. Recapitulatie verdelingskarakter i’~.

Verd. Parameters
Produkt V Var(~’) karakter D(max) Iogn. verd.

FW 4,2402 4,4699 logn. 0,0239 1,3411
0,2016

C 5,1764 23,2711 logn. 0,0303 1,3498
0,5493

K 18,3979 121,0089 logn. 0,0155 2,7588
0,3106
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b. Verdelingskarakter van individuek spreidingsmaatstaf

Empirisch bleek de meest bevredigende oplossing te worden gevonden door op
het individuele niveau de variatieco~ffici~nten CV(Z), en CV(P), vast te leg-
gen. Voor de niet invariante gezinnen (tabel 1) bleek heterogeniteit m.b.t. deze
variatieco~ffici~nten op bevredigende wijze te kunnen worden beschreven
d.m.v. gammaverdelingen.

5. INTERINDIVIDUEEL GEDRAG: DE PERIODEVERDELINGEN

In dit hoofdstuk bezien wij de feitelijke gedaanten van de interindividuele pe-
riodeverdelingen. Voor het geval van stationair gedrag op het individuele ni-
veau en welbeschreven heterogeniteit met betrekking tot de individuele para-
meters ligt het verdelingskarakter van de diverse componenten en resultanten
voor de perioden 1 , t , Tvast.
Vanwege de onder 2, 3 en 4 gebleken complexiteit is het niet mogeiik om,

zoals bij de particle analyse door Ehrenberg, op a priori gronden een analyti-
sche afleiding te geven voor de mathematische gedaante van de periodeverde-
lingen.
In de volgende paragraaf zullen wij dan ook simulatie introduceren als

hulpmiddel voor het bepalen van de aard van de periodeverdelingen, gegeven
de reeds vastgelegde karakteristieken van de aankoopstructuur. Het is wellicht
nuttig om hier vast te stellen wat men, onder sterk vereenvoudigde omstandig-
heden, in het algemeen mag verwachten ten aanzien van het gemiddelde en de
variantie der periodeverdeling voor, zeg, component P. Stel dat de door gezin
i in een bepaalde periode betaalde prijs normaal verdeeld is:

P1 = P~+ s, (3)

Ook de verdeling van over alle gezinnen is normaal (populatieheterogeni-
teit):

P1-.-N(P, a
2) (5)

Deze mengvorm van verdelingen geeft als resultaat voor de verdeling van P
over de gezinnen (interindividuele verdeling) 19:

P
1—N(P,a~±a

2) . (6)
Kortom, de interindividuele verdeling heeft hetzelfde verdelingskarakter als
de heterogeniteitsverdeling, echter met grotere spreiding (+ ag). Alvorens op
de aard van het verdelingskarakter in te gaan, geven wij in tabel 7 hieronder
eerst een overzicht van het feitelijke verloop van de gemiddelden van de perio-
deverdeling voor Y, Z, P en V over de drie produkten. De verschillen tussen de
opeenvolgende gemiddelden zijn in het algemeen gering, hetgeen duidt op een
situatie van stationariteit. Afwijkingen tussen de gemiddelden dienen o.i. uit
de volgende oorzaken verklaard te worden:

i) steekproeffluctuatie; zie bijvoorbeeld de Ps-reeks voor cola;
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ii) steekproeffluctuatie ~n ~n of meer ‘tijdelijke verstoringen’, welke laatste
aan tijdelijke promotionele acties, het seizoen, e.d., dienen te worden toe-
geschreven; zie bijvoorbeeld de Ps-reeks voor flinwas;

iii) steekproeffluctuatie ~n (semi-) permanente niveanveranderingen; zie bij-
voorbeeld de Ps-reeks voor koffie.

Deze laatste reeks kan bijvoorbeeld gekarakteriseerd worden als trendmatig
dalend tot perioden 233/234, waar een aanloop wordt genomen naar een
substanti~le prijsstijging in periode 235.
Vanaf periode 235 is de situatie dan stationair.

Verder is het interessant om het verloop van de verschillende componenten en
hun resultante te vergelij ken. In tabel 2 gaven wij reeds indicaties over de pro-
dukt/moment-correlaties op het individuele niveau. Uit oogpunt van beleid is
het uitermate interessant om na te gaan welke de consequenties zijn voor de
samenhang tussen de gemiddelden vaiide diverse comj,onenten en resultanten
in de afzonderlijke perioden.

FUnwas:
Periode 235 wordt gekenmerkt door ongekende prijsacties, mogelijk als

antwoord op de introductie van een nieuw, goedkoop merk. Zowel Z als I~
worden gekenmerkt door forse toenamen. Resultante Vechter, daalt iets.
De overige mutaties, behalve die m.b.t. I’ in perioden 233 en 234 waarvoor

de zomer waarschijnlijk als verklaring moet worden gezien, kunnen als erra-
tisch worden beschouwd.

Cola:
In de zomer wordt de stationariteit doorbroken door geringere aankoopfre-

quenties, waardoor ook de omzet een kleine deuk vertoont (let op: het gaat
hier om aankopen voor thuisverbruik). In de nazomer volgt herstel naar het
normale niveau.

Koffie:
De curve P~ is typerend voor een niveauverhoging welke binnen enkele pen-

oden haar beslag krijgt. De prijsmutatie in periode 233 heeft een (speculatie-
ye?) vergroting van Z tot gevolg, en zo ook van V.
Voortgaande prijsstijging in periode 234 leidt dan tot herstel naar de uit-

gangssituatie voor de volumecomponenten.

N.B.: Let bij de verklaring voor de mutaties in de resultante V~ op het feit dat
deze gedefinieerd is voor de kopende gezinnen. De mutaties in V~ zijn dus niet
direct indicatief voor mutaties in de totale onizet, waarbij nI. rekening zou
moeten worden gehouden met de proportie kopende gezinnen.
In tabel 7 blijkt bijvoorbeeld dat in periode 233 deze proportie direct rea-

geert op de prijstoename.
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Tabel 7. Verloop van de component gemiddelden, besteedbedrag en percentage kopende gezinnen.

Periode 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

Fijnwas

Zt

27
1,20
0,89
4,28
4,17

27
1,23
0,91
4,13
4,27

28
1,22
0,87
4,17
4,11

28
1,23
0,91
4,20
4,26

30
1,24
0,94
4,13
4,38

30
1,23
0,88
4,27
4,30

30
1,22
0,89
4,31
4,32

23
1,17
0,92
4,23
4,25

27
1,22
0,88
4,25
4,25

32
1,28
0,99
3,50
4,10

27
1,24
0,92
3,79
4,10

24
1,21
0,98
4,06
4,47

20
1,17
0,90
4,18
4,16

Cola

Pt

51
2,31
2,37
0,95
5,15

53
2,39
2,30
0,95
5,24

55
2,37
2,32
0,96
5,21

57
2,35
2,38
0,98
5,34

54
2,36
2,37
0,98
5,32

54
2,36
2,38
0,98
5,42

50
2,16
2,38
1,00
4,92

43
2,02
2,37
0,98
4,53

53
2,28
2,35
0,97
5,06

52
2,31
2,34
0,97
5,12

51
2,33
2,34
0,97
5,21

50
2,32
2,39
0,98
5,17

54
2,30
2,51
0,97
5,44

Koffie
79

2,62
2,38
3,36
18,19

81
2,61
2,42
3,25
17,80

80
2,60
2,49
3,21
17,61

80
2,59
2,37
3,15
16,87

80
2,58
2,42
3,11
16,72

81
2,57
2,47
3,10
17,07

79
2,40
2,57
3,09
16,53

74
2,16
3,10
3,27
18,69

72
2,35
2,46
3,72
18,58

73
2,55
2,29
3,83
19,38

77
2,60
2,34
3,82
20,23

80
2,62
2,42
3,82
20,70

78
2,53
2,47
3,83
21,05

= % kopende gezinnen
gemiddeld aantal aankoopgebeurtenissen (kopende gezinnen)

= gemiddelde van het gemiddelde aantal gekochte standaardeenheden per aankoopgebeurtenis
= gemiddelde van gemiddeld per aankoopgebeurtenis betaalde prijs per standaardeenheid

gemiddeld besteed bedrag

Naast dit inzicht in de opbouw van de totale omzet in de loop van de tijd is het
van belang het verdelingskarakter en de veranderingen danrin te bezien.

Gegeven de uitkomsten in paragraaf 4 is het niet verwonderlij k dat de periode-
verdelingen voor Z en P als bij benadering lognormaal kunnen worden gety-
peerd.
Evenzomin is het verwonderlijk dat de verdeling voor Yin een periode zeer

goed kan worden beschreven door middel van de negatiefbinomiale verdeling
(zie paragraaf I).
Frappant is dat de verdeling voor de bestede bedragen V — ondanks het feit

dat met name de verdeling voor de gekochte hoeveelheid Z flinke stappen laat
zien — zeer goed kan worden benaderd door een theoretische lognormale cur-
ve.
Om een indruk te geven van de mate van aanpassing bij de periodeverdelin-

gen geven wij in figuur 2 de waargenomen en de aangepaste lognormale verde-
ling voor de betaalde prijs van cola (periode 226). De grafiek geeft aan dat er
sprake is van een goede fit. De enkele relatief forse afwij kingen worden ver-
oorzaakt door het bestaan van prijsdrempels, zoals bij f 0,69 en f 0,79.
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U

betaalde prijs cola

Figuur 2. Periodeverdeling P (cola, periode 226).

6. SIMULATIE VAN RESULTATEN, SIGNALERING

Vanwege de beperkingen die ann de lengte van dit artikel gesteld zijn moeten
wij voor eenuitgebreide beschrijving van dit, met name ook voor de praktijk
interessante onderwerp van simulatie en signalering, verwijzen naar bet rap-
port van Verhulp en Wijnberger.20 Hier zal een zeer beknopte samenvatting
worden gegeven.

Indien de parameters en het karakter van de intra- en interindividuele verde-
lingen zijn vastgelegd, kunnen de periodeverdelingen voor de componenten en
resultanten (volume en bestede bedragen) door middel van simulatie worden
gegenereerd.
Onder de veronderstelling van stationariteit kunnen deze verdelingen als re-

ferentieverdelingen worden gekenschetst, analoog aan de negatief binomiale
verdeling bij Ehrenberg, die echter analytisch is af te leiden. Een analytische
oplossing behoort onzes inziens voor de gehele aankoopstructuur niet tot de
mogelijkheden.

fit lognormale verdeling
— theoretische frequentie

geobserveerde frequentie
verschillen

1. 1.70
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De uitkomsten van de simulaties, de referentieverdelingen, vormen een goede
weergave van de werkelijkheid, zowel voor de componenten Y, Z en P als
voor de resultante v, het volume. Voor de resultante Vgeldt dat er sprake is
van een enigszins systematische afwijking.
De meeste afwijkingen echter duiden op wat wij in de meest algemene zin

zouden willen benoemen als ‘fricties tussen vraag en aanbod’. De referentie-
verdelingen kunnen onder andere worden gezien als hulpmiddel om dergelij ke
fricties op te sporen c.q. te signaleren21.
Daarnaast kan door simulatie inzicht worden verkregen in de gevolgen van

zekere systematische veranderingen op het individuele niveau. Bijvoorbeeld
kan hier gedacht worden aan de gevolgen van de toenemende vergrijzing van
de bevolking in het licht van de nu voor sommige produkten aanwijsbare ver-
schillen tussen bet aankoopgedrag van ouderen en jongeren.

7. CONCLUSIES

Het is mogelijk gebleken om aankoopstructuren te kwantificeren. Dat wil zeg-
gen dat door middel van systematische statistische beschrijving de enorme
hoeveelheid verschillende individuele handelingen op conciese wijze in kaart is
gebracht.
Kennis van de aankoopstructuur voor een produkt maakt bet mogelijk om

de opzet van ad hoc en continu marktonderzoek te verbeteren. Echter ook ten
behoeve van het commerciele beleid is deze kennis van belang.
De mate van aanpassing aan bepaalde statistische verdelingen verschaft in

sommige gevallen aanwijzingen voor bet assortiments-, kwaliteits- en prijsbe-
leid. Door middel van simulatie kan worden nagegaan welke de uitwerking zal
zijn van bepaalde veranderingen in de bouwstenen van het gedrag van indivi-
duele gezinshuishoudingen.

In het desbetreffende onderzoek zijn meer aspecten onderzocht dan er in bet
kort bestek van dit artikel konden worden vermeld, bijvoorbeeld de samen-
hang tussen gedragsparameters en bepaalde gezinskarakteristieken.
Zie daartoe ook Verhulp en Wijnberger’0 en een binnenkort te verschijnen

volgend rapport, waarin bet onderzoek wordt uitgebreid over een groter aan-
tal produkten.

NOTEN

1. Ehrenberg, 1972.
2. zie bijvoorbeeld de beschrijving van een dergeiike mengvorm van verdelingen: Mood, Gray-
bill en Boes, 1974, p. 123.

3. Morrison, 1968, p. 196.
4. Verhulp, 1977, p. 294.
5. Van der Zwan en Verhulp, 1980, pp. 293-297.
6. Mood, Graybil en Boes, 1974, p. 123.
7. Van der Zwan en Verhuip, 1980, pp. 144-149.
8. Van der Zwan en Verhuip, 1980, tabel 3.21, p. 148.
9. Voor commerci~1e beleidsmodellen zie bijvoorbeeld Verdoorn, 1964 en Verhuip, 1982.
10. Verhulp enWijnberger, 1982, werken een aantal casus-posities ujt.
11. zie daartoe enige uitkomsten in hoofdstuk 8.
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12. Verdoorn, 1964, pp. 470-473.
13. Van de Woestijne, 1953, hfdst. 6 en 7.
14. Wijnberger, 1980.
15. Wijnberger, 1980, pp. 22-23. Evenzo maakt Bass, 1974, het onderscheid tussen een stochasti-

sche en niet-stochastische groep.
16. De x2-verdeling en de lognormale verdeting geven minder goede resultaten. Met betrekking tot

de toetslng per respondent doet zich ook de vraag voor van de gezamenijike betrouwbaarheid.
Zie hienroor Wijaberger, 1980, pp. 24-25.

17. Wijnberger, 1980, pp. 35-39.
18. Dc Koning, 1969, Asselbergs en Van Heteren, 1974, Verhoeff, 1977, Verhulp, 1977 en 1978,

Van der Zwan en Verhulp, 1980, pp. 325-333.
19. Raiffa en Schlalfer, 1968, p. 296; Morrison, 1968, p. 197.
20. zie voor eesi uitgebreide beschrijving van de simulatieresultaten en de gevolgde werkwijze

Verhuip en Wijnberger, 1982, hoofdstuk 7 en appendices 3 en 4.
21. Verhulp enWijnberger geven als voorbeeld van een dergeiike frictie een gebrek aan aanbod in

de lage prljsklasse bij Itinwasmiddelen; Verhuip en Wijnberger, 1982, pp. 39-41.
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10. Het consumentengedrag met
betrekking tot melk; toepassing van een
ge~ntegreerd consumentengedragsmodel

J.G. TERMORSHUIZEN*

1. INLEIDING

Sinds de jaren zestig zijn enkele pogingen gedaan de processen die te zamen
het keuzegedrag van consumenten vormen, weer te geven door middel van zo-
genaamde geintegreerde modellen. De meest bekende modeilen zijn die van
Nicosia (1966), Engel, Kollat en Blackweil (1978) en Howard en Sheth (1969).
Deze consumentengedragsmodellen bevatten zowel economische als aan de
sociologie en aan de psychologie ontleende variabelen. De modeilen, gepre-
senteerd in de vorm van stroomschema’s, inventariseren de variabelen die het
keuzegedrag vormen of beYnvloeden en geven aan hoe de auteurs causale rela-
ties veronderstellen aanwezig te zijn.
In dit artikel wordt versiag gedaan van een onderzoek naar het consumen-

tengedrag met betrekking tot melk, dat als doelstefling had meer inzicht te ver-
krijgen in de gebruiksmogelijkheden van dergelijke consumentengedragsmo-
dellen bij een frequent gekocht consumptiegoed. Deze doelsteiling houdt, ge-
zien het produkt waarop ze betrekking heeft, in dat het een onderzoek betreft
naar de generieke produktkeuze tussen melk en andere dranken, en dus niet
een merkenkeuze. Voorts betreft het een frequent gekocht en geconsumeerd
voedingsmiddel. De gevolgen hiervan voor de implementatie van een consu-
mentengedragsmodel worden in dit onderzoek nagegaan.
Het onderzoek heeft betrekking op het produkt consumptiemelk, daar, ge-

zien de afnemende hoofdelijke consumptie ervan en de verschuiving in de
vraag van voile naar halfvolle en van gepasteuriseerde naar lang houdbare
melk, een groter inzicht in de melkmarkt gewenst was.
Voor een uitgebreide versiaggeving van het gehele onderzoek zij verwezen

naar Termorshuizen (1982).
In dit artikel wordt in paragraaf 2 op basis van het model van Engel, Koilat

en Blackwell (1978) (verder aangeduid als het EKB-model), een model van het
consumentengedrag met betrekking tot melk ontwikkeld. In paragraaf 3
wordt ingegaan op de operationalisering van het model. In paragraaf 4 wor-
den de uitkomsten van enige analyses besproken. Paragraaf 5 bevat de belang-
rijkste conclusies van het onderzoek.

* Dit artikel is cen sterk verkorte weergave van enkele hoofdstukken van het dit jaar versehenen
proefschrift van de auteur.
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2. MODEL VAN HET CONSUMENTENGEDRAG TEN AANZIEN VAN
MELK

In deze paragraafwordt op basis van het EKB-model een model van het con-
sumentengedrag ten aanzien van melk ontwikkeld. Daaraan voorafgaand
wordt het consumentengedrag m.b.t. melk aan een beschouwing onderwor-
pen.
Onze analyse richt zich op de keuze tussen melk en een aantal andere dran-

ken (namelijk: karne- en chocolademelk, voile, magere en drinkyoghurt,
vruchtensap, frisdrank, bier, koffie en thee) op het moment van consumptie,
dus niet op het aankoopmoment. Hierbij wordt verondersteld dat de dranken
in de regel in huis zijn. Melk wordt door de meeste Nederlandse huishoudens
jaar in jaar uit mm of meer frequent gekocht. Met betrekkingtot de keuze van
een drank op het ogenblik van consumptie wordt daarom een beperkt pro-
bleemoplossend gedrag van toepassing verondersteld.
Het gedrag van consumenten ten aanzien van melk en andere dranken heeft

zich in de loop van de tijd gewijzigd: het verbruik van voile melk is afgeno-
men, dat van koffie, frisdrank en bier is toegenomen; verder zijn nieuwe en
vernieuwde dranken, zoals halfvoile melk, drinkyoghurt, karnedrank en
vruchtensappen in blokpak geintroduceerd. Door de reclanie via de massame-
dia en met name bij melk door de veranderde distributiestructuur wordt de
consument nadrukkelijk gewezen op de verschiilende dranken. De consument
is derhalve in zijn kQop- en consumptiegedrag niet volledig routinematig. Het
beslissingproces wordt van tijd tot tijd opnieuw doorlopen, waarbij men in-
formatie inwint over en zich een beeld vormt van de nieuwe of vernieuwde
produkten en ze vergelijkt met bestaande produkten.
Er kan worden aangenomen dat de consument een bepaald beeld heeft van

melk. Dit houdt in dat er niet of vrijwel niet actief naar informatie gezocht
wordt. Op grond van de in het verleden ontvangen informatie en ervaring
vraagt men zich wel geregeld af of men niet eens een andere drank dan de ge-
wooniik gekozen drank zal consumeren. De alternatieven worden dus wel tel-
kens, maar niet door iedere consument in even sterke mate, afgewogen.
Centraal in het EKB-model staat een beslissingsproces. In de situatie van

uitgebreid probleemoplossend gedrag wordt de consument geacht alle fasen
van dit beslissingsproces te doorlopen. De fasen van het model worden ge-
noemd: probleemherkenning, zoeken van alternatieven, evaluatie van alterna-
tieven, keuze. Het resultant van de keuze is een gevoel van tevredenheid of van
ontevredenheid resp. dissonantie. Deze fasen worden nu besproken met het
oog op hun relevantie voor een consumentengedragsmodel ten aanzien van
melk. Hierbij worden tevens andere dan in het EKB-model opgenomen varia-
belen aan de orde gesteld, voorzover zij hier relevant liken.

a. Probleemherkenning
Een probleem wordt herkend als de consument een verschil tussen de feitelijke
en de ideale situatie voelt dat groot genoeg is om het beslissingsproces in gang
te zetten. Aan de ideale situatie liggen bepaalde motieven ten grondslag. Te-
vens wordt wat als ideaal gepercipieerd wordt, mede bepaald door sociale en
culturele factoren.
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De aard van de motieven die ten grondslag liggen ann de motivatie van con-
sumenten ten aanzien van melk, wordt in dit onderzoek verondersteld samen
te hangen met het moment van de dag of de situatie waarin het probleem her-
kend wordt. Daarom worden hier vier gebruiksmomenten onderscheiden, nl.
ontbijt, tweede broodmaaltijd, loop van de middag en loop van de avond. Het
probleem dorst, honger, of anderszins wat de consument voor een drank mo-
tiveert, wordt geacht te verschillen met het moment waarop de probleemher-
kenning zich voordoet. Dit heeft als belangrijk gevolg voor de implementatie
dat het model naar een bepaald gebruiksmoment gespecificeerd moet worden.

b. Zoeken van alternatieven
Verondersteld wordt dat de consument op de hoogte is van het bestaan en de
eigenschappen van de alternatieven. Actief zoeken naar informatie zal zich
dan ook niet voordoen, tenzij er sprake is van onlangs geintroduceerde pro-
duktvernieuwingen of produkten.

c. Evaluatie van alternatieven
In deze fase worden de relevante alternatieven beoordeeld en vergeleken. De
beoordeling geschiedt aan de hand van evaluatiecriteria die in de ogen van het
individu van belang zijn. De mate waarin naar de mening van het individu een
drank een bepaald evaluatiecriterium bezit, wordt belief genoemd. De oor-
spronkelijke omschrijving van een belief als de waarschijnlijkheid of onwaar-
schijnlijkheid dat het object in kwestie gerelateerd is aan een ander object
(Fishbein, 1963) is, met het oog op de meting van het model in een landelijke
enquete, imnder geschikt voor operationalisering.
De beliefs ten aanzien van dranken worden, naar het EKB-model, veron-

dersteld een functie te zijn van normen en waarden, levensstijl en persoonlijk-
heid. Hetzelfde geldt voor de door de consumenten aan de evaluatiecriteria ge-
hechte subjectieve gewichten. De genoemde verklarende variabelen konden in
dit onderzoek niet als zodanig worden gemeten. Zij zijn daarom benaderd
door sociale en demografische variabelen. De eerste twee modelvergellikingen
luiden dan ook als volgt:

Buk = f(sociale en demografische variabelen) (1)

Wikt = f(sociale en demografischevariabelen) (2)

waarinB~k = belief van individu I m.b.t. evaluatiecriterium k bij drank].
W~k, = door individu i aan evaluatiecriterium k gehecht gewicht op ge-

bruiksmoment t.

De attitudes worden verondersteld gestructureerd te zijn volgens een
expectancy-value model ~ Ia Fishbein (1963):

K
AT — X BUk*W7kt (3)

k
waarinAT~~ = attitude van individu I m.b.t. het drinken van drank] op ge-

bruiksmoment t.
K = het aantal evaluatiecriteria.
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d. Gedragsintentie
Volgens het EKE-model wordt de gedragsintentie bepaald door de attitude te-
genover de alternatieven, sociale invloeden en verwachte omstandigheden. Be-
halve laatstgenoemde variabele komt dit overeen met Fishbein’s gedragsinten-
tiemodel. De sociale invloed in dit model wordt verondersteld aan te geven in
hoeverre het individu sociale druk voelt’in de richting van een bepaald gedrag
en in hoeverre hij aan deze druk toegeeft. Deze subjectieve norm kan op twee
manieren opgevat worden, ni. hetzij als de in het algemeen gevoelde druk wat
‘men behoort’ te doen, hetzij als wat men volgens een of meer bepaalde refe-
rentiegroepen behoort te doen (Fishbein, 1967; Ajzen en Fishbein, 1973). Het
bij de tweede interpretatie passende model wordt hier toegepast:

M
SNU = ~ NBtrnj *MGim (4~

m=1

waarin SN~, - = sociale norm van individu I m.b.t. het drinken van drank I.
NBimj = normatieve opvatting van individu i over referentiegroep m

m.b.t. het drinken van drank].
MCim = geneigdheid tot aanpassen van individu I aan referentiegroep

m.
M = het aantal referentiegroepen.

De derde variabele met invloed op de gedragsintentie is ‘verwachte omstandig-
heden’. In dit onderzoek is ‘de gekozen drank is in huis’ de belangrijkste ver-
wachte omstandigheid; hieraan is verder niet expliciet aandacht besteed.
In dit onderzoek wordt de sociale beinvloeding zoals hiervoor gedefinieerd,

beperkt tot referentiegroepen buiten het eigen huishouden. Bij melk zullen
ook invloeden binnen het huishouden een niet onbelangrij ke rol spelen bij de
keuze van een drank door een gezinslid. Als variabele die deze invloed binnen
het huishouden weergeeft, is in het onderzoek opgenomen de attitude van een
ander gezinslid. Dit is, naast de verbijzondering naar gebruiksmoment, de
tweede belangrijke aanpassing van het EKE-model ann het onderhavige beslis-
singsproces.
Samengevat kan het model van de gedragsintentie ten aanzien van een

drank als volgt weergegeven worden:
BI~f(AT~~,SN~, ~ AC~) (5)

waarin B1~~ = drinkintentie van individu I op gebruiksmoment t.
A Tat, A ~ attitude van individu I resp. a (I en a binnen hetzelfde

huishouden) m.b.t. het drinken van alternatief] op ge-
bruiksmoment t.

AC~ = verwachte omstandigheden op gebruiksmoment t.

e. Keuze -

In het algemeen zal men verwachten dat het alternatief waarvoor men de
hoogste gedragsintentie heeft, gekozen zal worden. Er kunnen zich echter om-
standigheden voordoen op het moment van de keuze die de beslisser niet ver-
wacht had. In het EKE-mudel bepaalt de variabele ‘onverwachte omstandig-
heden’ samen met de gedragsintentie de uiteindelijke keuze. In dit onderzoek
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van het keuzegedrag m.b.t. melk leek het niet in huis hebben van melk de eni-
ge relevante en redelijk meetbare onverwachte omstandigheid. De relatie aan-
gaande het gedrag kan als volgt weergegeven worden:

(2fr = f(BI1~, UC~) (6)

waarin C~ = keuze van individu I op gebruiksmoment t.
BI~ = drinkintentie van individu I op gebruiksmoment t.
UC~ = onverwachte omstandigheden op gebruiksmoment t.

f. Terugkoppeling
In het EKE-model zijn twee variabelen: dissonantie en tevredenheid opgeno-
men, die een terugkoppeling naar zoekprocedures resp. het geheugen inhou-
den. In dit onderzoek is weinig aandacht aan terugkoppelingsvariabelen
besteed. Het beslissingsproces komt zo vaak voor dat ervaringen uit vroegere
keuzesituaties een stabiel beeld van de onderzochte dranken opgebouwd heb-
ben.

3. OPERATIONALISERING VAN HET MODEL

De in het model opgenomen variabelen zijn gemetenin een mondelinge enqu&-
te bij een steekproef van 998 huishoudens. In al deze huishoudens is de huis-
vrouw ge~nqu&eerd; in 661 huishoudens is tevens aan een a-select gekozen
tweede gezinslid een (kortere) vragenlijst voorgelegd, vooral ter meting van
A ~ Voorzover van toepassing is de vragenlijst gespecificeerd naar een be-
paald gebruiksmoment; hierbij zijn onderscheiden ontbijt, tweede brood-
maaltijd, loop van de middag en loop van de avond. Jedere respondent is over
~n gebruiksmoment ondervraagd (split-run). De enqu&e is uitgevoerd door
Interact B.V. te Dongen.

Vergelzjking 1
De evaluatiecriteria zijn door perceptie-analyse en open vragen gegenereerd in
een vooronderzoek. Als resultaat hiervan zijn zeven attributen naar voren ge-
komen die mogelijk op ~n of meer gebruiksmomenten van belang zijn: goed-
koop, bijzonder (vs alledaags), verfrissend, gezond, niet slecht voor hart en
bloedvaten, lekker, gezeilig. Deze attributen komen in grote linen overeen
met de door Bayton (1963) en Ackerman e.a. (1981) gevonden basisdimensies
in de perceptie van melk.
De beliefs t.a.v. de dranken op deze attributen zijn gemeten door middel

van vijfpuntsschalen, waarbij de respondenten over iedere van de 84 combina-
ties van dranken (12) met attributen (7) hun mening moesten geven. De beliefs
zijn onaffiankelijk van het gebruiksmoment. Het gaat immers om de vraag
welke mening men over de dranken zelf, onafhankelijk van een bepaalde situ-
atie, heeft.
Als demografische en sociale variabelen zijn gehanteerd leeftijd, grootte

huishouden, sociale klasse, district, opleiding, geslacht, en enkele koopge-
dragsvariabelen m.b.t. melk zoals distributiepunt, koopfrequentie, voorkeur
gepasteuriseerd.
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Vergelijkingen 2 en 3
De gebruikssituatie heeft invloed op de aan de attributen gehechte gewichten.
Aan de respondenten is daaromgevraagd een gewicht toe te kennen aan de ze-
yen attributen, gegeven het feit dat men op een bepaald gebruiksmoment iets
wil drinken. Hierbij is een 70-punts constante-somschaal toegepast. De som
van de produkten van gewichten en genormaliseerde beliefs is de attitudesco-
re.

Vergelijking 4
Drie referentiegroepen zijn gespecificeerd: ouders, artsen en kennissen. Voor
het meten van de normatieve opvattingen is volstaan met een tweepuntsschaal:
eens— oneens. De ‘motivation to comply’ is via beweringen op een vii fpunts-
schaal gemeten. De totale score voor de sociale norm kan hierdoor vari~ren
van nul tot en met vii ftien.

VergelUking 5
De gedragsintentie is gemeten door rangordening van de twaalf dranken. De
respondenten moesten zich hierbij voorsteilen dat ze ‘over een dag of wat’ op
een bepaald gebruiksmoment iets zouden willen drinken, en vervolgens aange-
yen welke drank ze in dat geval op -de eerste, tweede tot en met de twaalfde
plaats zouden kiezen.

Vergelijking 6
Als maatstaf voor het gedrag is de drinkfrequentie van iedere drank op een be-
paald gebruiksmoment gehanteerd. De variabele ‘onverwachte omstandighe-
den’ is geoperationaliseerd als het aantal maal dat het in een bepaalde periode
voorgekomen is dat men melk wilde drinken, maar geen melk kon drinken
omdat op dat ogenblik geen melk in huis was.
4. RESULTATEN VANDE TOEPASSING VAN HET MODEL VOOR

DE DRANKENKEUZE

4.1. Validatie van de evaluatiecriteria

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de respondenten (998 huisvrouwen)
melk en andere dranken percipi~ren. Deze analyse dient in de eerste plaats ter
validatie van de uit het vooronderzoek voortgekomen zeven attributen. Voor
deze analyse is de respondenten gevraagd voor telkens twee dranken op een
vii fpuntsschaal aan te geven in hoeverre de twee dranken in de ogen van de
respondent op elkaar lijken. Analyse van de hieruit resulterende gelilkenisma-
trix met het MDSCAL-programma (Kruskal en Carmone, 1969) leverde een
configuratie van de twaalf dranken in drie dimensies bij 4,5% stress.

De drie dimensies zijn gecorreleerd met de gemiddelden van de scores van
de dranken op de zeven attributen, teneinde na te gaan of de perceptuele ruim-
te in bevredigende mate beschreven kan worden in termen van deze attributen.
De hiertoe berekende Spearman-rangcorrelatieco~ffici~nten zijn vermeld in
tabel 1.
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Tabel I. Rangcorrelatieco~ffici~nten tussen attributen en perceptuele dimensies

gezond alle- var- goed- fiat lek- gezel
daags fris- koop slecht ker hg

send voor

ilnensiel

‘t hart

—.26 ~~..87** 04 53* —.17 ~.52** —~

dimensie 2 — .69** .11 —.15 —.30 — 59* .11
dimensie 3 .28 .27 — .69** .15 — .13 .02 — .31

* p < .05; ** p < .01

De perceptuele ruimte kan goed worden beschreven door de zeven attributen:
feder attribuut correleert met exact ~n dimensie significant. Op grond hiervan
kunnen de dimensies als volgt beschreven worden. De eerste dimensie maakt
onderscheid tussen alledaagse dranken, die tevens niet zo duur en nogal lekker
zijn, en mmnder alledaagse dranken. Koffie en thee zijn in de ogen van de on-
dervraagde huisvrouwen de meest alledaagse dranken, bier is de minst ale-
daagse drank. Dimensie twee hangt positief samen met het gezellige karakter
van een drank, maar negatief met de beide gezondheidsaspecten. Kennelijk
gaan de eigenschappen gezellig en gezond moeilijk samen. Mogeiik hebben
bij uitstek gezonde dranken in de ogen van de respondenten een lage ‘genots-
waarde’ en hoeven gezonde dranken ook niet zozeer tevens als gezeilig gezien
te worden. Deze dimensie lijkt de tegenstelling utiliratistisch (nuttig) tegenover
hedonistisch (met hoge genotswaarde) weer te geven. De laatste dimensie ver-
deelt de dranken in al dan niet verfrissende dranken. Als sterkst verfrissend
worden frisdrank, vruchtensap, thee en bier gepercipieerd. De minst verfris-
sende drank is in de ogen van de respondenten chocolademelk. De positie van
volle en halfvolle melk in de perceptuele ruimte is vrij neutraal. Op geen van
de dimensies scoort melk extreem. Opvallend is dat er weinig verschil is tussen
de perceptie van voile en die van halfvolle melk.

4.2. Schatting van het model

Vergelijkingen 1 en 2
Aan de hand van de gewichten die de respondenten aan de zeven attributen
hechten is nagegaan of er sprake is van verschillen tussen de gebruiksmomen-
ten (variantie-analyse). De gemiddelde gewichten zijn vermeld in tabel 2.
Tubal 2. Gemiddelden van aun de zeven attributen toegekende gewichten per gebruiksmoment
(izuisvrouw)

0.
4) 0 .0.0~0 0a ..o

N .~, ~ 4)4) .... 4) Q
40 .0

11.9
12.2
9.9
9.9

4)

4)

40~
4)N
4)40 0

ontbijt
broodmaaltijd
middag
avond

23.4
25.7
18.1
16.9

2.9
2.9
3.3
3.0

6.2
7.3
9.3
8.6

4.4
4.0
4.1
3.2

13.9
11.7
13.5
13.5

7.3
6.2
11.7
15.0

70
70
70
70

anova: p
gemiddeld

.00
21.1

.77
3.0

.00
7.8

.16
3.9

.03
11.0

.22
13.2

.00
10.0 70
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In vier van de zeven gevallen is sprake van een sterk significant verschil tussen
de gemiddelden van de per gebruiksmoment aan de attributen gehechte gewich-
ten. Bij de beide broodmaaltijden let men bij de keuze van een drank meer dan
op de overige gebruiksmomenten op gezondheidsaspecten. De gezeiligheid en
de verfrissende eigenschap van een drank worden juist buiten de broodmaal-
tijden van groter belang geacht dan bij het brood.
In het algemeen wordt veel gewicht gehecht aan gezondheids- en

smaakaspecten (eerstgenoemde met name bij de broQdmaaltijden) en, vooral
‘s middags en ‘s avonds, ann de gezeiligheid. Het lage gewich~t van het attn-
buut goedkoop is mogelijk het gevoig van het feit dat het hier gaat om de keu-
ze van een drank op een gebruiksmoment en niet om een aankoop.
De geconstateerde situationele variabiliteit van de attribuutgewichten werkt

door in het gehele beslissingsproces. Immers, de gewichten worden met de be-
liefs tot attitudescores gecombineerd; de per gebruiksmoment verschillende
attitudescores werken op hun beurt door op de gedragsintentie en op het ge-
drag.
Modelvergelij king 1 is onderzocht met behulp van canonische correlatie-

analyse. Hierbij zijn per drank de zeven beliefs de te verklaren vaniabelen. De
in paragraaf 3 genoemde sociale en demografische vaniabelen zijn de verkia-
rende variabelen. De analyse is voor iedere van de twaalf dranken afzonderlijk
uitgevoerd. De uitkomsten worden beknopt besproken.
Het aantal significante (p< .005) canonische factoren bedraagt ~n tot vier.

De drie bij voile melk gevonden factoren hebben betrekking op de mate
waarin men volle melk goedkoop vindt, op smaakaspecten en op gezondheids-
aspecten (can. corn. nesp. .35, .30 en .26). Bij halfvolle melk werd slechts ~n
factor gevonden (can. corr. .35) die een op alle punten behalve het gezeilig-
heidsaspect positieve of negatieve houding t.o.v. halfvolle melk uitdrukt. De
canonische factoren hangen voonal met opleiding en leeftijd van de respon-
denten samen. Voor het overige is de samenhang met de venklarende variabe-
len niet groot.
De tweede vergelijking, die de toegekende gewichten verklaart, is m.b.v.

regressie-analyse geanalyseerd voor ieder attribuut en ieden gebruiksmoment
afzonderlijk. Van de variantie van de gewichten werd 7 tot 20% verklaard.
De belangrijksteverklarende variabelen bleken te zijn opleiding en leeftijd van
de respondent en het district.

Vergelijkingen 3 en 4
De attitudescores zijn volgens vergelijking 3 berekend, waarbij de beliefs ge-
normaliseend zijn. In het algemeen blijkt er sprake te zijn van significante ver-
schillen in de gemiddelde attitudescores m.b.t. de vier gebruiksmomenten. Zo-
wel voile als halfvolle melk scoort tussendoor lager dan bij het brood. Dit ver-
schil wordt venoorzaakt doordat melk hoog scoort op het attribuut gezond,
maar uitgesproken laag op het attribuut gezeilig, terwiji de gewichten die aan
deze twee attributen gehecht worden op tussendoormomenten juist laag resp.
hoog zijn.
Halfvolle melk scoort, met uitzondering van ‘s middags, steeds significant

hogen bij de huisvrouwen dan bij de gezinsleden. Voile melk daarentegen
wordt door de gezinsleden buiten de broodmaaltij den positiever beoordeeld.
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De volgens vergeiiking 4 bepaalde sociale norm kornt hierna ten sprake.

Vergel~king S
Deze vergelij king is zowel per respondent als per drank onderzocht. In het
eerste geval is voor iedere respondent afzonderlijk onderzocht of er, oven de
twaalf dranken gezien, sprake is van significante invloed van de verklarende
vaniabelen. In het tweede geval is voor iedere van de twaalf dranken onder-
zocht of de venklarende variabelen van invloed zijn op de gedragsintentie.
De gednagsintentie is gemeten door rangordening van de twaalf dranken.

Zoals ook in ander onderzoek (Ryan en Bonfield, 1975; Bass en Wilkie, 1973)
is vergeiiking 5 m.b.v. regressie-analyse, een methode die metingen op inter-
valniveau vereist, geanalyseerd. Opmenkingen omtrent de significantie van de
uitkomsten moeten dan ook met enige reserve worden bekeken.

a. Analyseper respondent
Vergelijking S kan, wegens de venklarende variabele ATait, alleen geanalyseend
worden voor de huishoudens waanin naast de huisvrouw een andere persoon
ondervnaagd is. Voor ieder responderend huishouden waanin dat het geval is,
is genoemde vergelijking geschat. In tabel 3 is vermeld voor welk percentage
van de respondenten op ieder gebnuiksmoment sprake was van significante sa-
menhang tussen de verklarende variabelen en de gedragsintentie.

Tabel 3. Percentages significant (p< .10) van nul verschillende regressiecokfficit’nten in het voor
ledere respondent in de groep huisvrouwen gesehatte model

BI,~ = a + bATUt + c5N~ + dAT~,1~

variabele
teken co~fficj~nt

AT1~~
pos

5N~1
pos

AT~1
pos neg

(
(= 100%)

ontbijt 28 28 4 6 127
broodmaaltijd 30 19 2 7 104
middag 31 19 7 6 114
avond 33 11 13 6 113

Bij iets minder dan ~n op de dnie respondenten is en een significante samen-
hang tussen eigen attitude en intentie. De co6ffici~n1t van ATajt, die bij 9 tot
19% van de respondenten significant van nul verschilt, is ongeveer even vaak
positief als negatief. Bij de sociale norm is bij 11 tot 28% van de respondenten
de co~ffici~nt significant positief.
In de loop van de avond heeft voor meer respondenten de attitude van een

ander gezinslid een significant positieve invloed op de dninkintentie dan op de
overige gebruiksmomenten. De sociale invloed speelt bij bet ontbijt bij relatief
veel respondenten een rol.
De door de dnie opgenomen vaniabelen verklaarde fractie van de vaniantie

van de gedragsintentie wij kt bij ruimeenderde deel van de geenqu&eerde huis-
vnouwen significant van nul af (p< .05), wat overeenkomt met eenK van .60
of meer. De mediane waarde van K bedraagt op ale yen gebruiksmomenten
omstreeks .50. Deze waarde stemt overeen met in vergelijkbaar onderzoek ge-
vonden waarden.
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b. Analyse per drank
De analyse die hiervoon per respondent vennicht is, wordt nu per drank uitge-
voend. Het aantal waarnemingen in de regressie-analyse is hier gelijk aan het
aantal respondenten in een bepaalde groep. De analyse is voor de twaalf dran-
ken en de yen gebruiksmomenten afzonderlijk uitgevoerd.
In tabel 4 is per gebruiksmoment en per drank aangegeven welke van de in

vergeii king S opgenomen venklarende vaniabelen in positieve of negatieve
iichting significant met de gedragsintentie samenhangen.
De eigen attitude vertoont in 44 van de 48 analyses een sterk significante

(p< .05) positieve samenhang met de gedragsintentie. De co~ffici~nten van de
beide andere variabelen zijn in weinig gevallen van betekenis. In het algemeen
wondt geen groot deel (nl. 4 tot 34%) van de variantie van de gedragsintentie
door de attitudes en de sociale norm verklaard. Bij melk, met name bij half-
voile, ligt dit gunstiger. Met enig voorbehoud kan uit tabel 4 de conclusie won-
den getrokken dat bij melk, koffie, fnisdranlc en magere yoghurt sociale in-
vloeden op de meeste gebruiksmomenten van betekenis zijn. De invloed van
een ander gezinslid speelt bij de keuze van een drank in de loop van de avond
bij meer dranken een positieve of negatieve rol dan op de ovenige dnie ge-
bruiksmomenten.

Vergelilking 6
De omstandigheid dat er geen melk in huis is wanneer men melk wil dninken,
bleek zo weinig voor te komen dat daaraan geen aandacht besteed is.
Tussen de gebruiksfrequentie en de gedragsintentie blijkt in de regel een sig-

nificant positieve relatie te bestaan. De gemiddelde rangcorrelatieco~ffici~nt
tussen gebruiksfrequentie en gedragsintentie varieert met de gebruiksmomen-
ten van .51 (tweede broodmaaltijd) tot .57 (loop van de avond).

5. SLOTBESCHOUWING

In dit artikel is op basis van het model van Engel, J3lackweil en Koilat (1978)
een consumentengedragsmodel ontwikkeld en empirisch getoetst voor een fre-
quent gekocht consumptiegoed. De aard van het produkt, melk en enkele an-
dere alledaagse dranken, en de toepassing van het model op consumptie in
plants van aankoop leidden tot specifieke aanpassingen en uitwerking van het
EKE-model. De belangnijkste hiervan zijn:
— het buiten beschouwing laten van inwinning en verwerking van informatie
op grond van de aanname dat de consument zich van dergelijke frequent
gebruikte produkten een mm of meer stabiel beeld gevormd heeft;

— verbijzondening van het model naar gebruiksmoment, op grond van de
aanname dat de motieven om te dninken afhankelijk zijn van de situatie;

— verbijzondering van de sociale beinvloeding naar die van buiten en die bin-
nen het eigen huishouden, op grond van de aanname dat in een consump-
tiesituatie deze invloed verschillend van karakter :kan zijn.

Belangnijke resultaten van de empinische toetsing van het model op basis van
een enquete onder 998 huishoudens, zijn de volgende:
— Beliefs vastgesteld door open vragen in een vooronderzoek en door
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perceptie-analyse in de defmitieve enqu~te zijn consistent. En konden zeven
beliefs onderscheiden worden, terug te voeren tot dnie dimensies. Socio-
economische vaniabelen boden een geringe venklaring van de beliefs.

— Gewichten verschillen duidelijk per gebruiksmoment. Ook hier boden
socio-economische vaniabelen weinig venklaning.

— Attitudes verschillen per gebruiksmoment.
— Sociale invloed binnen het huishouden speelt vooral op tussendoormomen-
ten een rol, invloed van buiten het huishouden vooral bij de keuze van een
drank bij het brood.

— De gedragsintentie bleek bij iets minder dan eenderde deel van de respon-
denten statistisch significant samen te hangen met attitude en sociale in-
vloed.
De analyses leidden tot inzicht in de positie van melk in de ogen van de consu-

ment in relatie tot de positie van andene dranken. De positie van melk is vooral
sterk bij de tweede broodmaaltijd. Op tussendoormomenten is de positie van
melk echter zodanig dat melk niet snel een op dergelijke momenten veel geko-
zen drank zal zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat het EKE-model ruimere
toepassingsmogelijkheden heeft dan alleen voor merkenkeuzeproblemen bij
een bepaald pnodukt. Met de nodige aanpassingen aan specifieke pro-
bleemsteilingen is het model toepasbaar bij het onderzoek naar beslissingspro-
cessen van consumenten op vele tenneinen.
Naast de compositionele benadening is op de gedragsintentie een andere be-

nadening toegepast, nl. volgens het decompositionele vectormodel. Voorts
zijn buiten het in dit artikel ann de orde gestelde gedeelte van het onderzoek
andene facetten van het consumentengedrag met betrekking tot melk onder-
zocht, zoals de ontwikkeling in de loop van de tijd van de voorkeuren van de
consumenten en smaakvoorkeuren. Voor de uitkomsten hiervan wordt verwe-
zen naar het proefschrift van de auteur van dit artikel.

REFERENTIES
Ackerman, L., K. Caller enG. van Heghe, 1981. Konsumentenonderzoek op de Markt vanKon-
sumptiemelk, LEI-schriften nr. 220/RR-179, Landbouw-Economisch Instituut, Brussel.
Aizen, I. en M. Fishbein, 1973. Attitudinal and normative variables as predictorsof specj/ic be-
haviors, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 27, p. 41—57.
Bass, F.M. enW.L. Wilkie, 1973. A comparative analysis of attitudinal predictions of brandpre-
ference, Journal of Marketing Research, vol. 10, p. 262—269.
Bayton, J.A., 1963. Contributions of psychology to the microeconomic analysis of consumer de-
mandfor food, American Journal of Agricultural Economics, vol. 45, p. 1430— 1437.
Engel, J.F., R.D. Blackwell enD.T. Kollat, 1978. Consumer Behavior, The Dryden Press, Hins-
dale.
Fishbein, M., 1963. An investigation of the relationships between beliefs about an object and the
attitude toward that object, Human Relations, vol. 16, p. 233 —239.
Fishbein, M., 1967. Readings in Attitude Theory and Measurement, Wiley, New York.
Howard, J.A. en J.N. Sheth, 1969. The Theory of Buyer Behavior, Wiley, New York.
Kruskal, J.B. en F.J. Carmone, 1969. How to useMD5cal and other useful information, Bell La-
boratories, Murray Hill.
Nicosia, F.M., 1966. ConsumerDecision Processes, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Ryan, M.J. en E.H. Bonfield, 1975. The Fishbein ExtendedModel and consumer behavior, Jour-
nal of Consumer Research, vol. 2, p. 118—136.
Termorshuizen, J.G., 1982. Het Consumentengedrag met betrekking tot Melk, proefschrift Wa-
geningen. -

156



11. Waargenomen risico
PH. P. TODD

SAMENVATTING

‘Waargenomen risico’ (Eng.: Perceived risk) kan beschreven worden als de hoeveelheid conflict
of spanning die een produkt kan oproepen in de koopsituatie.
Naar bet begrip waargenomen risico is met name rond het begin van de zeventiger jaren veel on-

derzoek verricht, naar aanleiding van de introductie van dit begrip door een ream van sociaal-
psychologen aan de Harvard universiteit.
Waargenomen risico zou in een aantal nader te omschrijven situaties cen belangrilke, remmen-

de invloed hebben op het koopgedrag, zodat grore behoefte ontstond naar nader onderzoek (niet
in de laatste plaats vanuit de producenten van consumentengoederen).
In dit literatuuroverzicht zullen wij de belangrijkste elementen de revue laten passeren, die be-

trekking hebben op waargenomen risico, zoals definities, meetmethoden en manieren om risico te
verkleinen.

1. HET BEGRIP ‘WAARGENOMEN RISICO’ NADER UITGEWERKT

De statistische waarschijnlijkheid dat jemand door cen auto zal worden aange-
reden als hij de straat oversteekt, kan berekend worden met behuip van sta-
tistische kansberekeningen. Dit noemen we het ‘kansaspect’ van risico, ofwel
de ‘werkeijike’ kans. Vergelijkbare voorbeelden zijn de statistische kansen om
de voetbaltoto te winnen of om een vermogen te verliezen in het Casino.
Dit kansaspect van risico wordt meestal door statistici bestudeerd: het heeft

het voordeel dat de uitkomsten duidelijk en ondubbeizinnig zijn.
In de sociale wetenschappen echter wordt verondersteld dat zowel de situa-

tie als de persoon invloed uitoefenen op het gedrag. Dientengevolge zal men
bij bestudering van het consumentengedrag niet zozeer geinteresseerd zijn in
de werkeiike kans op risico, als wel in de perceptie van en de reacties op risi-
co’s. En dat is, omdat de consument alleen kan reageren op zijn/haar subjec-
tief waargenomen en geYnterpreteerde risico-taxatie van een bepaalde
(koop)situatie. Alleen de perceptie van dat risico kan het koopgedrag of de
koopintentie beinvloeden. Uit de sociaal-psychologische literatuur is bekend
dat er in een bepaalde situatie sprake is van een grote over-, respectievelijk on-
derschatting van het ‘werkelijke’, statistisehe risico dat men loopt (zie o.m.
Stallen, 1979 en Viek & Stallen, 1980).
Een bekend voorbeeld is het feit dat veel mensen vliegen riskanter vinden

dan autorijden, terwiji dit Iaatste statistisch gezien vele malen riskanter is.

In dit overzicht zullen we ons verder uitsluitend bezighouden met waargeno-
men risico, dus het risico zoals dat wordt waargenomen en onder woorden ge-
bracht door consumenten.*)

* In dit verband gaan wij derhalve voorbij aan de (mime) hoeveelheid sociaal-psychologische lite-
ratuur omtrent risiconame, zoals die door Kogan en Wallach (1964, 1967) e.v.a. is bestudeerd.
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Bauer (1960) was de eerste die het consumentengedrag beschouwde als een
vorm van risiconame. Hij stelde dat:
‘Consumentengedrag bepaalde risico’s impliceert, in die zin dat elke actie van de consument be-
paalde gevolgen met zich mee zal brengen die niet (alle) te voorzien zijn met lOO~’o zekerheid’.

En dat:
‘Consumenten karakteristieke bes1uitvormingssirategie~n ontwikkelen, alsook manieren om risi-
co’s te verkleinen. Dit stelt hen in staat om met redelijk vertrouwen en op een gemakkelijke ma-
nier te handelen in situaties waarbij ze onvoldoende informatie hebben en waarbij de gevolgen
van hun handelen redeijkerwijze niet zijn na te gaan’. (Op. cit. p. 24, 25.)

De in dit citaat genoemde bes1uitvormingsstrategie~n duiden erop, dat Bauer
in feite uitgaat van de zg. cognitief-rationele benadering van het consumenten-
gedrag: Daarbij is het centrale probleem voor de consument de keuze tussen
aankoopalternatieven (zie Hansen, 1972).
Bauer stelt dus, dat elk soort consumentengedrag een zekere mate van waar-

genomen risico met zich meebrengt dat niet altijd voorspelbaar is (onzeker-
heid) en dat wel eens onaangename consequenties zou kunnen hebben (gevol-
gen).

Tijdens de afgelopen twintig jaar is er veel onderzoek verricht en gepubliceerd
met als onderwerp het begrip waargenomen risico. Stem et at. (1977) geven
een aardige indeling in soorten van onderzoek die zijn verricht; in figuur 1
hebben wij een bewerkt en aangepast raamwerk weergegeven, waarin alle on-
derzoeksterreinen kunnen worden geplaatst.
We zien dat waargenomen risico vanuit drie invalshoeken benaderd kan

worden: vanuit de socio-economische en vanuit de situatieve invalshoek en
vanuit de invalshoek van de persoonlijkheid. Het begrip waargenomen risico
zeif kan omschreven worden in termen van niveaus (macro-, meso-, micro-),
in termen van componenten en in termen van soorten.
Een apart aandachtsgebied omvat de verschillende meetmethoden van

waargenomen risico, omdat er rond dit punt nog veel controversen bestaan.
Het model mondt uit in het resulterende gedrag na de risicoperceptie en

-verwerking, t.w. de risicobehandeling, onder te verdelen in risicoreducerend
en risicovergrotend gedrag.
Waargenomen risico leidt niet automatisch tot risicobehandeling: het kan

ook in latente vorm aanwezig zijn.
Er zijn een aantal voorwaarden (waarover later meer), wanronder waarge-

nomen risico resulteert in risicobehandeling.
Anderzijds zien we dat men de aanwezigheid van waargenomen risico ver-

onderstelt wanneer er risicobehandeling optreedt.
Na een bespreking van het begrip waargenomen risico zal een overzicht

worden gegeven van de niveaus, de componenten en de soorten risico, zoals
deze in de literatuur voorkomen.
Een goede defini~ring van waargenomen risico is van belang, omdat daar in

feite de operationalisatie (lees: meetmethode) van afgeleid wordt.

Ondanks de grote hoeveelheid onderzoek die verrichj is op dit terrein, bestaat
er tot op de huidige dag nog geen overeenstemming omtrent een duidelijke
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Figuur 1. Een raamwerk voor de analyse van risicoperceptie.

Risico-
pcrceptie
als
persoonlijk-
heidsken-
merk

conceptuele definitie van het begrip waargenomen risico. Onzes inziens is dat
de belangrijkste reden dat momenteel dit onderwerp aan belangstelling heeft
ingeboet. Hieronder volgt een kleine bloemlezing van bestaande definities.
Taylor (1974) beschouwt waargenomen risico als een equivalent van on-

zekerheid, terwiji Peter en Ryan (1976) spreken over ‘de verwachte verliezen,
verbonden aan de aankoop van een produkt’. Beide definities zijn o.i. te be-
perkt.
Spence et a!. (1970) definieren waargenomen risico in operationele termen

als ‘de hoeveelheid risico die een respondent zegt waar te nemen bij de speci-
fieke nankoopsituatie van een produkt’. De hoeveelbeid risico werd dus ‘di-
rect’ gemeten door middel van de volgende vraag: ‘Hoeveel risico ervaart u bij
de aankoop van...’ Het is duidelijk dat op deze wijze de interpretatie van het
begrip risico bij de respondent wordt gelegd...
Bettman (1973, 1975) geeft geen algemene definitie, doch suggereert dat er

twee componenten te onderscheiden zijn, t.w. ‘inherent’ en ‘gehanteerd’ risi-
co. Waargenomen risico is aldus een combinatie van ‘de ingebakken hoeveel-
heid conflict die een bepaalde produktklasse teweeg kan brengen’ en ‘de hoe-
veelheid conflict die (nog) resteert nadat informatievergaring en risicoreductie
hebben plaatsgevonden’. (Op. cit. 1973, p. 184.)
Stallen (1979) definieert risico als de ‘waargenomen mogeijike schade en/of

verlies van een keuze-alternatief’.
In het woord ‘mogeiike’ komt de mate van onzekerheid tot uitdrukking,

terwiji in bet aspect ‘schade/verlies’ de subjectieve waardering van onge-
wenste gevolgen van een keuze-alternatief is begrepen.
Volgens Cox (1967a) zal bet vaak noodzakelijk zijn de aanwezigheid van
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waargenomen risico af te leiden uit een aantal signalen, omdat ... . consumen-
ten welliclit niet in staat zijn of niet willen toegeven dat een situatie waarmee
ze geconfronteerd worden, riskant is... (en daarom) ... gaan we ervan lit dat
er sprake is van risicoperceptie wanneer men overgaat tot risicobehandeling,
zoals by. risicoreductie’. (Op. cit. p. 36, 37.)
De aanwezigheid van waargenomen risico wordt aldus afgeleid uit de gevol-

gen ervan, zoals risicobehandeling etc.
We komen hier op het terrein van de meetmethoden van risicoperceptie (zie

verder paragraaf 4).
Naar onze mening komen de definities van Bettman en van Stallen het

dichtst bij een theoretische definitie, die wij als volgt willen omschrijven:
Waargenomen risico is het algemene gevoel van onbehagen dat ontstaat bi]

het waarnemen van mogelUke schade en/of verlies van een keuze -allernatief.
De schade en het verlies kunnen van materi~le of van immateri~le aard zijn.
Wat wij onder het ‘algemene gevoel van onbehagen’ verstaan, wordt door

Howard en Sheth (1969) de zg. stimulus ambiguYteit genoemd in hun bekende
model van het consumentengedrag.
Meestal leidt dit onbehagen tot de drang (‘arousal’) om informatie te gaan

verzamelen.
Onder ‘keuze-alternatief kan zowel een produktklasse (by. wasmachines)

als een specifiek merk/model worden begrepen, afhankelijk van de situatie.

2. COMPONENTEN, NIVEAUS EN SOORTEN VAN RISICOPERCEPTIE

Omdat de meeste onderzoekers op het gebied van risicoperceptie zich op
steeds wisselende niveaus, componenten en soorten van risico’s hebben ge-
richt, willen we hierna op deze begrippen wat nader ingaan.
Daarbij gaan we uit van de aankoopsituatie waarin een consument kan ver-

keren: welke componenten, niveaus en soorten van risico neemt hij/zij waar
bij de aankoop van produkten of diensten?

2.1. Componenten

De meeste onderzoekers gaan uit van twee componenten van risicoperceptie,
nl. ‘onzekerheid’ en ‘gevolgen’.
Cox (1967a) stelt dat de hoeveelheid waargenomen risico een functie is van:

a) ‘datgene wat verloren zou gaan of wat op het spel staat, wanneer de uit-
komsten van de handeling ongunstig zouden zijn, en b) het subjectieve gevoel
van zekerheid dat de gevolgen ongunstig zullen zija.’ (Op. cit. p. 37.)
Datgene wat op het spel staat is een functie van het belang van de (koop)-

doeleinden, de zwaarte van de ‘straf die staat op het niet bereiken van die
doelen, en, niet in het minst, de hoeveelheid middelen (lees: geld) die aange-
wend zijn om de doeleinden te bereiken.
Het zal u duidelijk zijn dat de hoeveelheid risico alleen verminderd kan wor-

den wanneer een van de twee of beide risicocomponenten worden geredu-
ceerd, by. door middel van informatievergaring. Wij komen hierop terug in
een latere paragraaf.
Deze twee-componententheorie van risicoperceptie is met name verspreid
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door de eerder vermelde Harvard psychologen (Cox (1967), Cox en Rich
(1964), Cunningham (1967a)). Anderen gaan uit van alleen onzekerheid
(Arndt (1967a)), of van onzekerheid, bestaande uit: 1. onzekerheid omtrent de
resultaten en 2. onzekerheid omtrent de gevolgen (Taylor (1974)).
Gezien het voorgaande, en in het licht van onze definitie, lijken Arndt en

Taylor een te beperkte benadering te hanteren.
Een geheel andere benadering is gekozen door flettman (1973).
Hij maakt onderscheid tussen twee componenten, ni.

a) inherent risico en b) gehanteerd risico.
Hij deflnieert inherent risico als het ‘latente’ risico dat een produktklasse in

zich heeft voor een consument. Het is de ‘ingebakken’ hoeveelbeid conflict die
een bepaalde produktklasse teweeg kan brengen. Dus een soort intuYtief, emo-
tioneel gevoel ten opzichte van de produktklasse.
We zien dat in feite alle studies van de Harvard groep (zie Cox (1967)) zich

beperken tot dit inherente risico.
Gehanteerd risico is de hoeveelheid conffict die een aankoop veroorzaakt

wanneer de consument een speciaal merk of type kiest in een bepaalde koopsi-
tuatie.
Gehanteerd risico vertegenwoordigt het eindresultaat van informatieverga-

ring en risicoreductieprocessen die inwerken op bet inherente risico.
Terwijl er bij inherent risico sprake is van affectieve elementen (intuytie,

emotie), zien we dat bij bet gehanteerde risico mee:r de cognitief-rationele ele-
menten optreden.
~ttman veronderstelt de volgende relatie tussen beide risicocomponenten:

Wanneer de consument in ‘t geheel geen informatie bezit omtrent de produkt-
kiasse, dan hebben beide risicocomponenten dezelfde waarde (laag of hoog).
Wanneer evenwel de hoeveelheid verworven (nuttige) informatie groter wordt,
zal het gehanteerde risico kleiner worden.
In theorie is dit onderscheid in beide risicocomponenten plausibel; in de

praktijk hebben wij nogal wat bezwaren tegen de operationalisaties van Bett-
man (zie paragraaf 3), waardoor deze componenten minder bruikbaar zullen
zijn in de praktijk van het marktonderzoek.

2.2. Niveaus

We kunnen volgens Cox (1967b) drie risiconiveaus onderscheiden, te weten
een specWek, een tussenliggend en een algemeen risiconiveau. Het specifieke
niveau heeft betrekking op by. de aankoop van een bepaald merk van de pro-
duktklasse auto’s, het tussenliggende niveau op de produktklasse z~lf (auto’s
kopen), en het algemene niveau op een gehele groep van situaties, by. ge-
bruikspatronen of aankoopgewoonies.
Andere voorbeelden van produktvelden en respectieve risiconiveaus (van al-

gemeen naar specifiek) zijn: Voedingsmiddelen - diepvrieswaar - 1gb spinazie.
Financi~1e zaken - leengedrag - Amro Continu Crecliet.
De meeste onderzoeken van risicoperceptie hebben betrekking op bet speci-

fieke en bet tussenliggende niveau. Het blijkt nl. dat op deze niveaus de ver-
banden met bet consumentengedrag sterker zijn dan op bet algemene niveau
(zie Hisrich et al. 1972).
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2.3. Soorten

De hierna te bespreken soorten van risicoperceptie verwijzen naar de verschil-
lende risico-inhouden. Jacoby en Kaplan (1972) vonden zes risicosoorten bij
een door hen gehouden llteratuuronderzoek, nl.:

1. Financiecl risico:
Wanneer een ons onbekend produkt kapot gaat of dienst weigert, is onsver-

lies het geld dat het kost om het te laten repareren of het te vervangen.

2. Prestatierisico:
De waarg~omen waarschijnlijkheid dat er iets mis zal zijn met een onbe-

kend merk of dat dit merk niet goed zal functioneren (by. nieuwe diaprojector
weigert).

3. Fysiek risico:
Sommige produkten zijn gevaarlijk voor de gezondheid of de veiligheid,

wanneer ze ondeugdelijk zijn (denk aan slechte isolatie van een electrisch
broodrooster).

4. Psychologisch risico:
Het gevaar dat een onbekend merk niet past bij de manier waarop we over

onszelf denken (= ons zelfconcept). Een voorbeeld kan zijn een door ons ge-
kocht (nieuw) merk sigaretten: de smaak is goed, doch het advertentiemodel
op de reclameposters staat ons niet aan.

S. Sociaal risico:
Het gevaar dat we onszelf belachelijk zullen maken tegenover bekenden,

wanneer het produkt een sof blijkt te zijn (by. serveren van taaie biefstuk door
gastvrouw aan nieuwe chef van echtgenoot).

6. Risico van tijdverlies:
Wanneer produkten weigeren, dan kost ons dat meestal tijd, moeite en on-

gemak om de zaak recht te zetten (by. ‘maandagmorgen’-auto met steeds
nieuwe kwaaltjes).

Somrnige auteurs maken geen onderscheid tussen (4) en (5), en spreken van
eenpsycho-sociaal risico (Cox. 1967) of van een risico van ‘Ego verlies’ (Rose-
lius, 1971).
Resumerend zien we dat in bovenstaande zes risicotypen in feite dde basis-

soorten voorkomen, t.w.:
— Risico’s met betrekking tot geld/tijd/moeite (1 en 6)
— Risico’s met betrekking tot het (gekochte) object (2 en 3)
— Risico’s met betrekking tot het (kopende) subject (4 en 5).
Het hangt van de produktklasse af die we bestuderen, welke soort risico do-

minant zal zijn over de andere.
In de eerder genoemde studie van Jacoby en Kaplan werden zowel alle risi-

cosoorten (m.u.v. risico van tijdverlies) alsook een algemene risicomaat ge-

164



hanteerd bij twanif verschillende consumentenprodukten. Het bleek dat bij
acht van de twaalf produkten het prestatierisico het sterkst correleerde met de
algemene risicomaat. Daarna volgden (in aflopende rangorde): financieel, so-
ciaal, psychologisch en fysiek risico.
Als algemene risicomant hanteerden de auteurs de antwoorden op de volgende
vraag: ‘On the whole, about how risky would you say it was to buy an unfami-
liar brand of ... (name product)?’
Dit is dus een directe vraagstelling naar de risicobeleving van de respondent,

waarbij de interpretatie van het woord ‘risky’ geheel wordt overgelaten nan de
ondervraagden.
In het algemeen, en zeker bij meting van waargerLomen risico’s, denken wij

dat meer verfijnde meetmethoden de voorkeur verdienen (zie verder paragraaf
3).
Alle risicosoorten die we hierboven lieten zien kurinen ingebed worden in de

beide eerder genoemde risicocomponenten.

Peter en Tarpey (1975) hebben zowel soorten als cornponenten in het volgende
heldere ‘expectancy-value’ model samengevat:

n

i= 1

waarbij
OPR~ = totale hoeveelheid waargenomen risico voor merk I
PL~= kans op verlies i door aankoop merkI
IL~= belangrij kheid van verlies i bij aankoop van merkI
n = risicosoorten.

Op een inzichtelijke wijze mat het model zien hoe alle risicovarmabelen met el-
kaar samenhangen, en resulteren in het totale, waargenomen risico.
Uit de specificatie van dit model valt op te maken dat Peter en Tarpey het

hebben over het specifieke risiconiveau, zoals behandeld in paragraaf 2.2.
Echter, wanneer we ‘merk j’ vervangen door ‘produktklasse 1’ of door ‘ge-
bruiksgewoonte 1’, dan omvat het model ook het tussenliggende en algemene
risiconiveau.
Na bespreking van de belangrijkste risico-elementen, kunnen we een en an-

der ook ruimtelijk weergeven in een driedimensionaal model, waardoor de on-
derlinge samenhang nog eens wordt benadrukt (zie figuur 2).
Alle elementen te zamen dragen bij tot de hoeveciheid waargenomen risico

die men op een bepaald moment zal ervaren.
In de volgende paragraaf gaan wij dieper in op de meetproblemen die nan

dit concept verbonden zijn.

3. HET METEN VAN WAARGENOMEN RISICO

Zoals wij reeds eerder hebben geconstateerd, is het begrip ‘waargenomen risi-
co’ nooit in theoretische zin gedeflnieerd in de onderzoekliteratuur. Het ge-
volg daarvan is dat de nadruk kwam te liggen op de operationele definities,
met andere woorden, hoe een en ander gemeten zou moeten worden.
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Figuur 2. Een driedimensionale weergave van componenten, niveaus en soorten van risicopercep-
tie, resulterend in de hoeveelbeid waargenomen risico.

Viek en Stallen (op. cit.) onderscheiden dde manieren om risicoperceptie te
meten:
1. fysiologische metingen, zoals hartslag, huidweerstand, en spierspanning;
2. gedragsmetingen/-observaties, zoals winkelgedrag, etc.;
3. cognitieve meetmethoden, zoals verbale omschrijvingen, opinies, uitgespro-
ken voorkeuren, etc.

In de door ons onderzochte literatuur wordt verreweg het meest gebruik ge-
maakt van de derde meetmethode; het grote probleem daarbij is dat de mate
van waargenomen risico sterk wordt bepaald door de wzjze van vraagstelling,
of de vaardigheid van de respondent om zijn gevoelens te verwoorden.
Een voor de hand liggende oplossing van dit probleem zou zijn om risico-

perceptie op meer dan ~n van de drie aangegeven manieren te meten, hetgeen
echter zelden of nooit wordt gedaan.

3.1. Vaak gehanteerde meetmethoden

De meest gebruikte methode om waargenomen risico te meten is de operatio-
nalisatie van Cunningham (1967a), die bestaat uit twee componenten, nl. ze-
kerheid en gevolgen.
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Om ‘zekerheid’ te meten hanteerde hij de volgende vraagstelling:*

‘Would you say that you are: very certain, usually certain, sometimes certain, or almost nevercer-
tain that a brand of... (product).., you haven’t tried will work as well as your present brand?’

‘Gevolgen’ mat hij als volgt:
‘Wieall know that not all products work aswell as others. Compared with other products, would
you say that there is: a great deal of danger, some danger, not much danger, or no danger in try-
ing a brand of... (product).., you never used before?’ (Op. cit. p. 84.)

De antwoorden op deze vragen werden vervolgens vermenigvuldigd, waarna
verschillende risicogradaties ontstonden (zie tabel 1).

Tabel 1. Constructie van de risicopercep~ieschaa1 van Cunningham

Matrix van waargenomen risico

Gevolgenschaal (‘danger’):

A great deal Some/not
of danger very much

danger
gewicht,—~ (1) (2,5)

Zekerheidschaal:
Verycertain (4) 4*) 10
Usually!
sometimes c. (2,5)2,5 6,25
Almost never
certain (1) 1 2,5

No danger

(4)

16

10

4

Risicoperceptieschaal afgeleid uit matrix
Zekerheid Gevolgen
(certainty): (danger):
~almost never a great deal

Groot w. risico <almost never some/not much
(usually/sometimes a great deal

(very a great deal
Matig w. risico <ahnost never no danger

(usually/sometimes some/not much
(very some/not much

Klein w. risico <usually/sometimes no danger
~very no danger

Matrix-
waarde:
(1)
(2,5)
(2,5)

(4)
(4)
(6,25)
(10)
(10)
(16)

*) Lees 1x4=4

Op deze manier ontstaat een ordinale schaal.
Ook Cunningham is zich bewust van het feit dat zijn methode nogal arbi-

trair is; zijn schaal is namelijk gebaseerd op de volgende twee veronderstellin-
gen:
1. dat zowel ‘zekerheid’ als ‘gevolgen’ eenzelfde gewicht hebben, en
2. dat de afstand tussen de schaalpunten op beide schalen gelijk is.

* Wij geven de vraagstellingen weer in de oorspronkelljke (meestal Engelse) taal: een vertaling
zou o.i. afbreuk kunnen doen ann de zuiverheid van de operationalisaties.
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Veel onderzoekers hebben in navolging van Cunningham deze meetmethode
gebruikt (zie o.a. Copley en Callom (1971), Hisrich et al. (1972), Strazzieri en
Green (1979) ofwel een gelijkende variant, zoals by. zekerheid en belang
(Arndt (1967b), Schiffman (1972)).
Hoewel men het al of niet eens kan zijn met de vooronderstellingen die ten

grondslag liggen nan de Cunningham-methode: de populariteit van zijn bena-
dering lijkt vooral te danken te zijn aan de inzichtelijkheid van de operationa-
lisatie.
Immers, de methode is toepasbaar op alle risicosoorten (zie 2.3), en leent

zich bovendien gemakkelijk voor een schriftelijke of mondelingen vrnagstel-
ling in een marktonderzoek.
Het is vooral Bettman (1972) geweest, die een nieuwe impuls gaf nan het

conceptualiseren en meten van waargenomen risico. Hij introduceerde de eer-
der genoemde termen ‘inherent’ en ‘gehanteerd’ risico, waarbij hij een uitge-
breide, paarsgewijze vergelijking als meetinstrument gebruikt:
‘In each case, a brief description of the concept of risk, outlining the ideas of uncertainty, conse-
quences, economic, and social risks, was given. Then, for inherent risk the respondent was asked,
for pairs of product types, to rate which product type of the pair would be more risky to shop for
in an imaglngr~store where all packages were labeled only with a product type and size, no brand
labels or prices. Respondents were told that this store had a full selection of all the usual brands
for each product type; they were just to assume they could not tell which brand was which. After
choosing which product type was more risky, respondents then rated how much more risky that
type was on a scale ranging from 0 (equally risky) to 9 (very much more risky). Handled risk was
measured in essentially the same way, but by evoking a different choice situation. The respondent
was asked to ratewhich product type in a pair was more risky to shop for in her ownusual grocery
store. Hence the effect of brand knowledge and information is included.’ (Op. cit. p. 394.)

I-let verschil tussen beide risicocomponenten bestaat dus uit de verschillende
keuzesituaties (denkbeeldige winkelsituatie versus de gewone winkelsituatie).
Naar ons idee levert het meten van inherent dsico veel problemen op voor de
ondervraagden. omdat het voorstellingsvermogen c.q. abstractieniveau vrij
behoorlijk dient te zijn.
Wat te denken van de volgende vraag, bestnande uit 58 (!) woorden, die

Bettman hanteerde in zijn onderzoek uit 1975 om inherent dsico te meten:

‘You feel that: about (5%, 35%, 65%, 95%) of the brands in this product class would be accept-
able to you if you were going to use them, and it is (not at all, somewhat, moderately, very) im-
portant to you that you choose the most satisfactory brand in this product class.
To you, choosing a brand of this product class in the imaginary store would be:

Not risky Excep-
ata111234567891011 12131415 tionally

risky’

(Beitman, 1975,p.382.)

Ook Deering en Jacoby (1972) hebben een poging gedaan om waargenomen
risico op een nieuwe wijze te meten. Zij lieten 230 huisyrouwen een twintigtal
produkten beoordelen aan de hand van een negenpunts schaal bij tien vragen
(zie tabel 2).
Aan de hand van deze uitkomsten stelden de onderzoekers drie verschillen-

de (samengestelde) maatstaven voor waargenomen risico samen.
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Tabel 2. Operationalisaties van Deering & Jacoby (1972)
Tien vragen voor hat meten van waargenomen risico:

A. How certain are you that a brand name of this product you haven’t tried will work as well as
your present brand?

B. We all know that not all products work as well as others; compared to other products, how
much dangerwould you say there is in trying a brand of this product that you have never used
before?

C. How confident would you are about judging the quality of the product?

D. Buying a product that gives you good results may bemore important for some products listed
than for others. How important would you say it is for this product to satisfyyou?

E. The investment you make when you buy a product includes your time and energy as well as
money. In terms of the time, money, and overall effort required to buy this product, how
much would you say you invest?

F. Can most shoppers guess ahead of time how dependable this product will be if it is used over
and over again?

G Before buying this product, can almost anyone tell how good its materials are and how
well it’s put together?

H. Can almost any shopper predict what the bad results will be if this product falls?

I. In general, does this product tend to fulfil your expectations?

3. Is it obvious why someone like yourself would want this product?

De eerste mnatstaf bestnat uit de originele Cunningham-methode, t.w.
zekerheidx gevaar (oftewel A x B, zie tabel 2).
In de tweede mnatstaf ligt het accent op een combinatie van onzekerheid,

prestatie- en flnancieel risico

(Cx D+E

)

de derde methode is de meest complete meting van risico en bevat gevolgen,
onzekerheid en de mate en het type van bevrediging die een koopdoel ver-
schaft:

(D+E) (F+G+H+I+J

)

2 5

Na een vergeiiking van deze drie metingen vonden de onderzoekers correlatie-
co~ffici~nten van .87 en hoger (!) tussen de methoden onderling.
Vervolgens werd het gemiddelde berekend van de dde metingen voor elk

van de twintig produkten, waarna een rangordening ontstond van produkten
met een groot waargenomen dsico naar produkten met een klein risico (zie
4.2, voor de dsico’s per produktklasse).
De hoge corre1atieco~ffici~nten duiden erop dat de drie gehanteerde meet-

methoden globaal hetzelfde theoretische concept meten. Wat echter ontbreekt
in dit verband is (wederom) een goede theoretische definitie van waargenomen
risico: men gnat te snel naar de vraagsteuingen toe.
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Een ander discussiepunt betreft de vraag of de risicocomponenten nu opgeteld
of vermenigvuldigd zouden moeten worden, m.a.w. is het ‘onzekerheid maal
gevolgen’ ofwel ‘onzekerheid plus gevolgen’? Eenzelfde vraag doet zich voor
bij het onderzoek naar ‘decisionmaking’. Bettman (1973) concludeert aan de
hand van een uitvoerige multivariatie-analyse dat beide benaderingen gebruikt
kunnen worden, dus zowel de multiplicatieve als de additieve.

Wanneer we nu de ‘state of the art’ overzien, dan is het duidelijk dat er nog
wel het een en ander rammelt in de operationalisaties van waargenomen risico.
Ross (1974) noemt een aantal zinvolie tips met betrekking tot het meten van

risicoperceptie in de toekomst, die wij niet onvermeld willen laten. Hij advi-
seert om onopvallende of indirecte meetmethoden te hanteren, omdat de ge-
bruikelijke schalen de ondervraagden sensitief kunnen maken. Immers, deze
directe metingen van risico kunnen de perceptie van de ondervrnagden dusda-
nig beynvloeden, dat ze zich inderdnad in een riskante situatie denken te bevin-
den, terwijl ze zonder deze directe meting de situatie wellicht niet als riskant
zouden waarnemen.
Een twe~de punt betreft het tijdstip van meting van risicoperceptie en die

van risicobehandeling: het liefst dient men deze concepten gescheiden van el-
kaar te meten, omdat anders het verband tussen beide begrippen door de
respondent al te gemakkelijk zal worden herkend, met als gevolg een sterke ra-
tionalisatie. Ten slotte adviseert hij om vaker gebruik te maken van experi-
mentele manipulatie van risico, waardoor duidelijker conclusies uit de resulta-
ten getrokken kunnen worden.
In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om gebruik te maken van een

laboratoriumtest, vooral als het grote aantallen ondervraagden betreft.
Wij willen hierbij nantekenen dat het meten van risicoperceptie en risicobe-

handeling in feite op ten minste twee manieren zou moeten plaatsvinden, nl.
op het cognitieve niveau (= vragenlijst) ~n op het gedragsmatige niveau (=
gedragsobservatie/-registratie).

4. DE INYLOED VAN PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN EN
SITUATIONELE ELEMENTEN OP HET WAARGENOMEN RISICO

4.1. Cognitieve stUl, categoriebreedte en zelfvertrouwen

Bij de bestudering van het consumentengedrag hebben sornmige onderzoekers
gepoogd om waargenomen risico te verklaren door middel van een of meer
‘trekken’. De meest voorkomende begrippen in dit verband zijn: cognitieve
stijl, categoriebreedte en zelfvertrouwen. Witkin (1964) geeft de volgende al-
gemene definitie van cognitieve stiiil: ‘Cognitive styles are the characteristic,
self consistent ways of functioning shown by the person in the cognitive
sphere’, m.a.w. de specifleke manier wanrop iemand denkt, redeneert, gelooft
en zijn kennis gebruikt.
Cox en Rich (1964) vonden dat sommige mensen een duidelijk consistent ge-

drag vertoonden m.b.t. risicoreductie: elke groep consumenten had een speci-
fleke (= cognitieve) stijl om de onzekerheid te verminderen, zoals by. infor-
matievergaring of het steunen op eigen ervaring uit het verleden (zie ook Pin-
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son (1975)). Een begrip dat verband houdt met het voorgaande is categorie-
breedte, geintroduceerd door Pettigrew (1956). Popielarz (1967) onderzocht
dit concept m.b.t. risiconame door consumenten, en vond dat mannen die de
neiging hebben om produktverschillen over het hoofd te zien (zg. ‘broad cate-
gorizers’) eerder genegen zijn om nieuwe produkten te proberen. Bij vrouwen
vond hij echter een omgekeerde relatie: ‘broad categorizers’ waren juist mm-
der genegen om iets nieuws te proberen.
Cox (1967a) merkte een verschil in cognitieve stijl op bij zijn twee onder-

zochte (huis)vrouwen: de een zocht nogal eens informatie om opheldering te
krijgen (‘clarifier’) voor de risicoreductie, terwijl de ander juist probeerde om
mogelijk verwarrende informatie van buitenaf tegen te houden (‘simplifier’).
Het begrip zelfvertrouwen (Eng. ‘self-confidence, self-esteem’) ten slotte,

heeft ook nogal wat aandacht gekregen m.b.t. risico. Een aardige omschrij-
ving van dit begrip is de volgende:

‘The evaluation which the individual makes and customarilymaintains with regard to himself: it
expresses an attitude of approval or disapproval, and indicates the extent to which the individual
belleves himself to be capable, significant, successful and worthy’ (Coopersmith, 1967).

Een aantal schrijvers maken een onderscheid tussen algemeen en specifiek
zelfvertrouwen, zoals by. Hisrich et al. (1972).
Het algemene zelfvertrouwen kan gezien worden als een persoonlijk-

heidstrek, zoals hierboven omschreven door Coopersmith. Specifiek zelfver-
trouwen daarentegen is een situationeel bepaalde factor, zoals by. het zelfver-
trouwen dat men heeft om een goede winkel te kiezen vo-or de aankoop van
een produkt. Dit komt dicht in de buurt van de eerder besproken risico-
component ‘(on)zekerheid’ (zie 2.1.).
Uit het onderzoek van Hisrich et al. (op. cit.) blijkt dat het verband tussen

specifiek zelfvertrouwen en risicoperceptie sterker is dan tussen algemeen zelf-
vertrouwen en risicoperceptie. Dit ligt in de lijn van de verwachting, doch
ook hier hangt ailles sterk af van de meetmethoden die zijn gebruikt.
Schweiger (1977) concludeert dat het specifieke zelfvertrouwen een directe

invloed heeft op het waargenomen nsico.
Wij zijn echter geneigd te constateren dat de begrippen zelfvertrouwen en

(on)zekerheid z~r dicht bij elkaar liggen, zodat een onderscheid t.a.v. risico-
perceptie overbodig is.

Mathews et al. (1971) hebben specifiek de relatie onderzocht tussen waargeno-
men risico en enige persoonlijkheidstrekken. Ze vonden dat consumenten die
bereid waren tot het nemen van grote risico’s t.a.v. (le merkkeuze, impulsiever
waren dan anderen. Aldus was het mogelijk een onderscheid te maken tussen
risiconemers en risicomijders: risicomijders by. bleken in mindere mate bereid
tot het kopen van luxe goederen op afbetaling dan risiconemers. Ook bleek
dat in de hoge leeftijdsgroepen het relatieve aantal risicomijders toenam.
We zien dat de invloed van persoonlijkheidskenmerken op waargenomen ri-

sico nogal onduidelijk uit de literatuur naar voren komt. Zo er al verbanden
bestaan dan zijn die nogal vaag, indirect en niet steeds met elkaar in over-
eenstemming.
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4.2. De invloed van de produktklasse en de koopsituatie

Wanneer we waargenomen risico gaan bezien als een situationele en/of een
produktgebonden variabele, dan blij ken de verbanden hechter en consistenter
te zijn.
Taylor (1974) en Vincent en Zikmund (1979) benadrukken de keuze- of

koopsituatie als de belangrijkste determinant van het waargenomen risico.
Dit betekent dat empirisch onderzoek naar situatie-specifiek wnargenomen

risico van groot belang kan zijn voor diegenen, die belangstelling hebben voor
een specifieke produktklasse (by. marketing managers). Er is dan ook nogal
wat onderzoek verricht op dit terrein.
We konden echter geen structurele analyse vinden m.b.t. waargenomen risi-

co over de verschillende produktklassen heen: zijn er wellicht produktklassen
die meer risico met zich meebrengen dan andere? Zo ja, wat is dan de onder-
liggende structuur of taxonomie?
Het schijnt dat de meeste onderzoekers een of meer produkten hebben ge-

nomen op basis van intuYtieve, gevoelsmatige criteria: het is immers duidelij k
dat het kopen van een auto waarschijnlijk meer risico met zich meebrengt dan
het kopen van een pond suiker. In tabel 3 geven wij een taxonomie van onder-
zochte produktvelden en hun waargenomen risico, sarnengesteld op grond van
acht verschillende onderzoeken (de belangrijkste).
Een waarschuwing bij de interpretatie van de tabel is wel op haar plnats,

omdat steeds verschillende meetmethoden zijn gehanteerd. Wij hebben boven-
dien rangorde-maatstaven en scores getransformeerd in drie relatieve risico-
intensiteiten: hoog, gemiddeld en Inag. Ruwweg ontstonden er tien produkt-
velden: automobielen, cosmetica, (levens)verzekeringen etc., gezondheidspro-
dukten, produkten in en om het huis, recreatie binnen- en buitenshuis,
voedings- en genotmiddelen, kleding en schoeisel, reinigers en overige. De
volgorde in onze taxonomie is niet geheel toevallig: automobielen en cosmeti-
ca hebben, zeker bij vrouwen, in het algemeen een groter waargenomen risico
dan by. een balpen. Het zal evenwel sterk van de doelgroep afhangen welke
produkten men als riskanter ervaart dan andere: we dienen ons te realiseren
dat de uitkomsten in tabel 3 vooral bepaald zijn door de antwoorden van stu-
denten en (huis)vrouwen die bereid waren mee te doen met het onderzoek!
Hier en daar is duidelijk dat de uitkomsten elkaar tegenspreken: bijvoor-

beeld bij hoofdpijnstillers en levensverzekeringen. Dit kan mede veroorzaakt
zijn doordat produkten soms in hun onderlinge afhankelijkheid zijn beoor-
deeld op wnargenomen risico: het ontbreken resp. v66rkomen van een ofmeer
produkten heeft dan een sterke invloed op de uitkomsten van het onderzoek.
Een ander punt is, dat niet alle onderzoekers de verschillende risicosoorten

apart hebben gemeten; het blijft daarom de vrnag in hoeverre er sprake is van
risico’ s van geld/tijd/moeite, object- of subjectrisico’s bij elk der produkt-
kiassen.
Wat echter w~l duidelijk naar voren komt, met name bij Jacoby en Kaplan

(1972), is dat de waarde van het produkt in het algemeen samenhangt met de
hoeveelheid risicoperceptie: hoe duurder, des te meer risico ervaart men. Dit is
ook duidelljk terug te vinden in de grote hoeveelheid duurzame consumptie-
goederen in de linker kolom (‘hoog’) van tabel 3.
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Deze rangordening-naar-waarde-hypothese wordt ook bevestigd door Perry
en Hamm (1969), alsmede door Hisrich et al. (1972, p. 437).
De relatie ‘Duur’ —~ ‘meer risico’ is echter eenzijdig: ‘Goedkoop’ betekent

niet automatisch ‘minder risico’.
Ret is duidelijk dat produktvelden als cosmetica en gezondheidsprodukten

meestal aanzienlijk goedkoper zijn dan duurzame consumptiegoederen; toch
scoren deze hoog op risico. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op
het nauwkeuriger in kaar brengen van de verschillende risicosoorten die beho-
ren bij de desbetreffende produktvelden.

Situationelefactoren kunnen veel invloed uitoefenen op de wijze wnarop men
risico’s waarneemt.
Cox en Rich (1964), Spence et al. (1970), Hisrich et al. (1972) en Vincent en

Zikmund (1979) hebben nangetoond dat ook andere (omgevings)factoren
naast het produkt zelf invloed hebben op de risicoperceptie, t.w. de plaats en
wzjze van winkelen.
Gox en Rich veronderstelden dat winkelen via de telefoon risico oproept en

dat daarom sommige vrouwen ervan worden weerhouden om op deze wijze te
‘wmkelen’. Ook Spence et al. vonden dat kopen via postorders riskanter werd
ervaren dan via een winkel of een verkoper.
Hisrich et al. bemerkten dat wanneer men onbekend is met het produkt zelf
door by. een lage aankoopfrekwentie (vloerbedekkirtg), men afgaat op de win-
kel als een soort ‘surrogaat’-risicoreductor.
Het onderscheid van Bettman (1972) tussen inherent en gehanteerd risico

haakt in feite ook in op de invloed van de aankoopsituatie (denkbeeldige
koopsituatie versus gewoonlij ke winkel).
Een derde en wellicht zeer belangrijke factor is de interpersoonlzjke situatio-

nele omstandigheid van de nankoop.
Vincent en Zikmund (1979) ontdekten dat het sociale risico van het kopen

van een electrisch mes voor eigen gebruik veel lager was dan als huwelij ksca-
deau voor een vriend.
Bij het financi~le risico bleek dat deze relatie juist omgekeerd was: de koop-
prijs van een produkt voor eigen gebruik bracht een hoger risico teweeg dan in
geval van een geschenk voor een ander. De beide andere risicosoorten
(prestatie- en fysiek risico) toonden geen grote verschillen in beide situaties.
Een ander psychologisch verschijnsel, nl. risicoverschuiving (Eng. ‘risky

shift’), kan ook invloed hebben op de risicoperceptie. Dit begrip stamt uit de
sociale psychologie; in het kort komt het hierop neer, dat het individu geneigd
zal zijn meer risico te nemen in een groep mensen dan wanneer hij alleen is.
Kogan en Wallach (1964) verklaarden de grotere risicogeneigdheid van

groepen door nan te nemen dat in groepen de verantwoordelijkheid voor
beslissingen diffuus wordt, m.a.w. de individuele verantwoordelijkheid wordt
minder.
Woodside (1972, 1974) paste deze theorie toe op het consumentengedrag.

Een aantal consumenten werd een hypothetische koopsituatie voorgelegd,
waarbij een keuzedilemma werd gepresenteerd.
De keuzedileinma’s (auto’s, stoomstrijkijzers en oploskoffie) waren speci-

aal gemnakt en wel zodanig, dat de keuze van het riskantere alternatief een po-

173



Tabel 3. Indeling van produkien naar hoeveelkeid waargenomen risico
Scores/waarden van waargenomen risico
(gemiddelde waarden, zie voetnoot)

Produktklassen hoog gemiddeld laag

Auto’s auto’s (4,6,7,8) -accu’s (7)
autobanden (4) benzine (4)

Cosmetische l)rodukten haarlak (4) haarlak (7)
Eau de cologne (7) naar de kapper gaan (7)

deodorant (8)
contactlenzen (7)
scheermesjes (8)

Verzekering, etc. levensverzekering (3,8) ziekenhuisver- levensverzekering (7)
beleggingsfonds (3) zekering (3)

Gezondheidsprodukten hoofdpijnstillers (1,3,4) hoofdpijnstillers (5) hoofdpijnstillers (8)
tandpasta (5) tandpasta (8)
vitamines (3) vitamines (8)

Produkten rondomhet appartement (7) el. mixers (6) stoomstrijkijzer (6)
huis wasautomaat (6) wandbekleding (6) sauspan (4)

koelkast (4) tafellamp (4) metalen tuinmeubels (3)
electr. naaimachine (3) kaarttafel met
mlcrogolf-ovens (3) stoelen (2)
barkrukken (2) metalen tuinmeubels (2)
aluminium kozijnen (3) electr. grasmaaier (3)

Recreatie binnen- en kleuren-TV (7,8) camera (6) golfclubs (7)
buitenshuis stereo HIFI set (7) kleuren-TV (2) ltaliaanse maaltijd (7)

HIFI elpee (3) kicinbeeld-TY (3) tijdschrift (7)
grammofoon (4) - spel kaarten (8)
Monopoly-spel (3)

Voedings- en genots- bier (7) bier (4,5) consumptie-ijs (4)
middelen oploskoffie (5) sigaretten (7) zout (2,4)

margarine (5) Bourbon-whiskey (3) pak spaghetti (1,4,5)
koffie (6)
verse aardbeien (3)

Kieding, schocisel, etc. pak (7,8) zwarte sokken (7) T-shirt (7)
bontjas (6) nette schoenen (4,8) zonnebrll (7)
winterias (7) ondergoed (4) polshorloge (7)

sportief jasje (8) regenjas (4)
kinderschoenen (3)

Reinigers, etc. wasmiddel (4) wasverzachter (1,4) wasverzachter (5)
vloerwrijfwas (4) meubelwas (5) papieren handdoeken

schoenpoets (7) (5)

Overige tulpenbollen (3) schrijfpapier (2)
wegwerpluiers (3) kerstkaarten (3)

balpen (7)
badhanddoeken (4)
tweepersoonslakens (3)
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BRONNEN:
(1) = Cunningham (1967), tabel 3.2.; geba- (5) = Bettman (1972), tabel 1; inherent ri-
seerd op de kolommen ‘hoog’ en ‘laag’. sico (gem.) (gemidd. waarden): —2.186 -

(2) = Zikmund & Scott (1973), tabel I; ge- —.919=laag/-—.594-.716=gemid./ 1.103-
middelde alg. risicoscores: 1,74-1,56 = 1.706 = huog.
laag/2.42-2.95 =gem./3.00-5.69 (6) = Wooclside (1974), tabel 2; rangorde
=hoog. v. risicowaarden: 7,8 = laag/4-6 = gemid./1-
(3) = Spence et al. (1970), tabel 2; 3 hoog
winkel/verk. risico rangord.: (7) = Perry & Hamm (1969), tabel I; soci-
l-2.66=laag/2.67-3.22=gem./3.23 + = hoog. oec. risico rangorde: 17-25 =laag/9-
(4) = Deering & Jacoby (1972), tabel 2; 16=gem./l-8=hoog
rangorde: l-6~ lang, 7-13 =gem./14-20 (8) Jacoby & Kaplan (1972), tabel 3; rang-
hoog (gem. risicowaarden) orde: 9-12 = laag/5-8 = gem./1-4= hoog.

N.B. Onderzoeknrs. 1,2,4,5 en 6 werden uitgevoerd bij vrouwen; de nrs. 7 en 8 onder mannen,
terwiji nr. 3 bij zowel mannen als vrouwen werd gehouden.

tentieel grotere beloning/bevrediging zou opleveren, en vice versa.
Woodside mat vervolgens het verschil tussen de individuele scores op de ri-

sicoperceptie v66r en mi een groepsdiscussie, en concludeerde dat er een toe-
name was van de bereidheid om riskantere produkten te kiezen, m.a.w. de
hoeveelheid waargenomen risico was minder geworcien door de discussie. We
kunnen veronderstellen dat de discussie opheldering heeft gegeven (‘clarifier’-
funktie, zie 4.1.). Oudere vrouwen evenwel hadden na de discussie een hoger
waargenomen risico dan ervoor, vergeleken met jongere vrouwen (‘simpli-
fier’-functie).
Voorafgaand nan het experiment had Woodside de hoeveelheid risicoper-

ceptie van een aantal produktvelden d.m.v. rangordening laten vaststellen.
I-let bleek dat drie van de vier risicoverschuivingert optraden bij produkten
met een gemiddelde hoeveelheid risico, t.w. stoomstrijkijzers, camera’s en
mixers, en dus niet, zoals was verwacht, bij produkten met een groot waarge-
nomen risico.
Met andere woorden: consumenten zijn wellicht eerder terughoudender dan

dat zij risico’s nemen na een groepsdiscussie over produkten met een groot
waargenomen risico (zie ook Reingen (1974).
Wanneer we denken aan toepassingen van risicoverschuiving in de marke-

tingpraktijk, dan zien we dat verkoopmaatschappijen die gebruik maken van
zg. house-parties, hierop inspelen.
Het zal echter steeds afhangen van de produktklasse 6f en in welke mate er

risicoverschuiving zal optreden.

Resumerend kunnen we vaststellen dat de aankoopsituatie een belangrijke rol
kan spelen bij de bepaling van het wnargenomen risico. Het probleem is ech-
ter, hoe we moeten komen tot een systematisch inzicht in deze situationele va-
riabelen.
BeIk (1975) noemt de volgende vijf groepen van situationele kenmerken die

een rol kunnen spelen:
1. Fysieke omgeving (locatie, achtergrond, weer, materiaal, etc.).
2. Sociale omgeving (aanwezigheid van anderen, interacties, etc.).
3. Tijdsperspectief (koopfrequentie, gebruiksfrequentie, tijdsdruk).
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4. Taakomschrijving (winkelkeuze, eigen gebruik of cadeau, etc.).
5. Antecedenten (stemming, vermoeidheid, ziekte, etc. v.d. koper).
Slechts enkele van deze kenmerken vinden we terug in de literatuur rondom

risicoperceptie, nl. 2) en 4). I-let is te hopen dat de andere kenmerken in de toe-
komst ook aan bod zullen komen bij onderzoek naar de invloed van de sitna-
tie op risicoperceptie.

5. RISICOBEHANDELING: RISICOREDUCTIE EN
RISICOVERGROTING

Meestal bestaat risicobehandeling uit een proces van risicovermindering v66r
de aankoop, doch soms kan er ook sprake zijn van risicovergroting; hierop
komen we terug in 5.2.
Meestal betekent risicobehandeling het vergroten van de zekerheid of het

verminderen van de koopaspiratie (‘buying goals’, zie Cox 1967a)). Men ver-
kiest meestal het vergroten van de zekerheid, en zodoende wordt volgens Cox
risicobehandeling gelijk aan informatiebehandeling: ‘Informatie is het tegen-
gif voor onzekerheid’ (op. cit. p. 81).

Wanneer we risicobehandeling als informatiezoekgedrag beschouwen, zien we
dat Berlyne’s theorie van de ‘nieuwsgierigheid’ (1960) een aantal onderzoekers
heeft geYnspireerd op het terrein van de risicoperceptie. Deze theorie, die wat
verfijnd is door Howard en Sheth (1969), veronderstelt een U-vormig verband
tussen ‘stimulus ambiguiteit’ (= hoeveelheid risico) en ‘arousal’ (= mate van
prikkeling die nauzet tot informatievergaring). In figuur 3 zien we het veron-
derstelde verband grafisch weergegeven.
Volgens de theorie zal het individu steeds proberen het optimumniveau te

bereiken, alwaar het arousal het laagste is (A2,X1). Het gebied tussen 0 en X~
in de figuur kan omschreven worden als ‘novelty seeking’ (zoeken naar nieuwe
prikkels): de hoeveelheid waargenomen risico is zeer laag (stel, X½)en verve-
ling t.a.v. een produkt of merk kan optreden. In dat geval kan zich zg. diver-
sief zoekgedrag voordoen, omdat het arousalniveau (te) hoog is, by. A1. De
consument zal doorgnan tot het optimum A2 wederom bereikt is. In dit geval
is er sprake van risicovergroting.
Tussen X~ en X2 wordt in toenemende mate risico waargenomen en dus zal

het info-zoekgedrag toenemen, gericht op het oplossen van het specifieke pro-
bleem (risicoreductie).
Voorbij het punt X2 zal, volgens de theorie, de hoeveelheid wnargenomen

risico z6 groot worden, dat remmingen en/of defensief gedrag zal optreden.
Dit kan zich voordoen, wanneer de koopsituatie te complex is om te hanteren:
denk bijvoorbeeld nan het afzeggen van een afspraak met een makelaar om
een te koop staand huis te bezichtigen, wanneer men bang is voor een t~ im-
pulsieve aankoop.
De hierboven beschreven theorie van Berlyne verschaft een basis voor de

bestudering van risicobehandeling.
Sommige onderzoeken tonen echter nan, dat informatiebehandeling wells-

waar een belangrijke, doch niet de enige manier is om risico’s te verkleinen,
zoals we hierna zullen zien.
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(info-zoekgedrag)
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X½ X1 X2 X, ambiguiteit
(waargenomen risico)

Figuur 3. Het veronderstelde verband tussen arousal en stimulus ambiguiteit*)

5.1. Risicoreductie en risicoreductoren

Er zijn een aantal manieren om risico’s te behandelen.
Roselius (1971) noemt elf reductoren; de meest uitgebreide lijst die we in de

literatuur konden vinden. Opmerkelijk is wel, dat de reclame als informatie-
bron door hem niet werd genoemd (!).

Gebruikmakend van de informatiebronnen-typologie van Andreasen (1968)
en de Roselius-lijst hebben wij een lijst van risicoreductoren samengesteld (zie
tabel 4).

Tabel 4. Typo/ogle van risicoreductoren

1. Onpersoonlijk/partijdig (goede image van bekend merk, advertenties).
2. Onpersoonlijk/onafhankelijk (Consumentengids, etc.)
3. Persoonlljk/partijdig (image van buurtwinkel, verkoopbedienden).
4. Persoonlijk/onafhankelljk (mond-tot-oor reclame van bekenclen).
5. Directe observatie/eigen ervaring (merkentrouw, winkelen, gratis monster, geld-terug-
garantie, duur = goed, etc.).

Men kan zowel volgtijdelijk, gelijktijdig of afzonderlijk gebruik maken van
deze reductoren. Uit Roselius’ onderzoek blijkt dat merkentrouw, eigen erva-
ring en het kiezen van een bekend merk de meest populaire risicoreductoren
zijn; duur = goed was het minst geliefd. Ook Bauer (1960) constateerde reeds
dat merkentrouw een goede manier is om risico’s van nankopen te verminde-
ren (p. 25).
Cunningham (1967c) alsmede Arndt (1967b) constateerden dat personen

met een groot waargenomen risico t.a.v. oploskoffie een grotere merkentrouw
vertoonden en dus ook in mindere mate een nieuw merk zouden accepteren.

Het gebruik van een bepaalde reductor hangt ook af van de hoeveelheid
waargenomen risico die men ervaart: Lutz en Reilly (1973) vonden dat, inge-

*) De vorm van de afgebeelde curve zal verschlllen per individu alsmede per situatie. Voor een
soortgelijk verband tussen waargenomen conflict en complexiteit van de keuzesituatie, zie
Hansen (1972), p. 160.
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val het prestatierisico als gering of gemiddeld werd ervaren, men het produkt
eenvoudigweg kocht (probeersel); doch wanneer het prestatierisico groot werd
geacht, de meesten ‘directe observatie’ en ‘eigen ervaring’ prefereerden.
We veronderstellen dat ‘aankoop-probeersels’ alleen zullen optreden wan-

neer de aankoopprijs relatief (d.w.z. vanuit de koper gezien) laag is. Wanneer
men de prijs ziet als gemiddeld of hoog, zullen er andere reductoren gebruikt
worden.
In het voornoemde onderzoek van Lutz en Reilly bleek, dat het tijdschrift

‘Consumer Reports’ (met de Consumentengids vergelijkbare uitgave in de
USA) alleen geraadpleegd werd in geval van een groot prestatie-risico (en,
naar ons idee, in geval van produkten met een hoge nanschafwaarde).

Het verkrijgen van nadere informatie omtrent produkten is, zoals we reeds
eerder zagen, een van de meest geliefde reductoren. Wanneer er geen eigen er-
varing met een produkt bestaat en directe observatie niet mogelijk is, zal men
meestal hierop zijn aangewezen (zie 1 t/m 4 in tabel 4). Het blijkt nu in ‘t alge-
meen dat de (informele) mond-tot-oor communicatie meestal de
belangrijkste/doorslaggevende informatie bevat, spe-ciaal in hoog-riskante
nankoopsituaties.
Veel auteurs vonden bijvoorbeeld ondersteuning voor de veronderstelling

dat, hoe groter het waargenomen risico in een bepaalde aankoopsituatie is,
des te groter ook het belang van persoonlijke beinvloeding wordt (zie by. Per-
ry en Hanim-(1969), Roselius (1971), Lutz en Reilly (1973), Sheth en Venkate-
san (1968) en Arndt (1967b).

5.2. Risicovergroting

Gestimuleerd door de eerder besproken theorie van Berlyne, hebben een aan-
tal onderzoekers het idee geopperd dat consumenten in sommige situaties de
hoeveelheid risico bewust willen vergroten en zelfs soms dissonante informatie
opzoeken. Dit zal alleen gebeuren in een situatie van verveling, bij routine-
aankopen: men gaat doen nan zg. ‘diversieve exploratie’.
Met betrekking tot waargenomen risico zijn de volgende twee publicaties

van belang:
Copley en Cabin (1971) hebben als eerste dit verschijnsel onderzocht in

hun studie naar het gedrag van industriele inkopers. Ze veronderstelden dat
ter linkerzijde van X1 (zie figuur 3) de ambiguiteit (= waargenomen risico) zo
gering is,- dat de inkoper zijn zoekgedrag zal opvoeren als gevolg van zijn
nieuwsgierigheid en zijn behoefte om de sleur te doorbreken van steeds zaken
doen met dezelfde leveranciers. Inderdand vonden zij een groep die zich ge-
droeg als de curve van Berlyne, doch het was in totnal slechts 8% die zich al-
dus manifesteerde...

Deering en Jacoby (1972) vonden bevestiging voor hun hypothese dat con-
sumenten in het algemeen de grootste voorkeur vertonen voor produkten met
een gemiddeld risiconiveau(zie fig. 3 bij X1, het optimum). Zowel produkten
met een gering als produkten met een groot risiconiveau werden vermeden.

Risicovergroting zal, indien het al voorkomt, alleen plaatsvinden in situaties
van verveling met hetzelfde produkt/nankoopkanaal; dit kan zijn in geval van
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routinematige aankopen van dagelijkse produkten (boodschappen).

6. TOEKOMSTPERSPECTIEF

In dit literatuuroverzicht hebben wij een zo breed mogelijk overzicht gepre-
senteerd van het begrip wnargenomen risico, waarbij hier en daar toepassin-
gen in het marktonderzoek werden gerefereerd.
Momenteel is het wat stil geworden in de vakllteratuur rondom het onder-

werp waargenomen risico. Zo het nog aan de orde komt, wordt meestal de
Cunninghain-methode gebruikt, zonder verdere theoretische discussie (zie by.
Upah (1979)).
De talrijke conceptuele en methodologische haken en ogen die kleven nan

elk onderzoek naar dit verschijnsel zijn dnar wnarschijnlijk debet aan.
Wil risicoperceptie een alom gehanteerd begrip gnan worden, dan dienen er

wel oplossingen gevonden te worden voor de hierboven geschetste fundamen-
tele problemen: pas dan kan verder worden gegaan met inhoudelijk onderzoek
op het gebied van de verschillende produktvelden.
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12. Het onderkennen van risico in het
kopen van goederen als persoonskenmerk

G.J. RANDOE

SAMENVATTING

Het blijft altijd een waagstuk om, als publikaties uit het buitenland zeer omvangrijke voorstudi~n
bevatten, een toetsingsonderzoek op te zetten op basis van concepten en operationalisaties van die
voorstudie.
Dit versiag is het relaas van zo’n waagstuk, dat mislukte. De auteur doet een poging om de

mislukking te evalueren. Dank zij een inhoudelijke verkenning van het concept achteraf is het mo-
geiik enkelewaarschijnlijke oorzaken voor de mislukking te achterhalen.

1. INLEIDING

Deze bijdrage bevat een versiagvan een programma van toetsing van hypothe-
sen, dat in de periode van 1974 tot 1976 werd uitgevoerd.
Na een omvangrijk onderzoek bleek dat de oorspronkeijke hypothesen ge-

heel opnieuw moesten worden geformuleerd. Een kater dus voor het desbe-
treffende onderzoekteam. Het is geheel in deze stiji versiagen: het afsluitende
hoofdstuk bevat dertien conclusies.

Aanleiding tot het onderzoek vormde een stroming in marketingresearch in de
70-er jaren, die met name in de Verenigde Staten tot een stroom van publika-
ties heeft geleid.
Het onderzoek was gericht op studie van het ori~ntatiegedrag bij het doen

van ‘grote’ gezinsaankopen.
Deze studies gaan terug tot het bekende onderzoek van Kats en Lazarsfeld

(twop-step-flow of communications-theorie, zie (8)),.

Donald Cox stelde in 1967 een reader sanien waarin het concept Risk Percep-
tion werd uitgewerkt. Dit concept Risk Perception -- vrij vertaald: risicobele-
ving van een individu — gaf aan marketingresearch in de V.5. een nieuwe im-
puls. Het bevatte een definitie van het concept Perceived Risk en een uitwer-
king ervan vanuit twee verschillende invaishoeken:
— de relatie tussen het concept en ori~ntatiegedrag
— de relatie tussen het concept als persoonskenmerk en andere persoonsken-
merken.
Het concept risicobeleving is sedertdien herhaaldelijk onderwerp van onder-

zoek geweest en bijna even zovele malen opnieuw gedefinieerd of omschreven:
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Ccx (1967)
1. Onzekerheid over het doel van de aankoop.
2. Onzekerheid over de keuzen die het best passen bij het acceptatieniveau

van koopdoelen.
3. Onzekerheid over implicaties van de aankoopbeslissing.

Taylor (1974)
1. Ouzekerheid over het koopresultaat: de feitelijke prestatie van het gekoch-

te produkt in relatie tot de verwachting.
2. Onzekerheid over draagwijdte van de gevolgen van ‘mismatches’, zoals

door Cox (2) gedefinjeerd.
Wat zijn de gevolgen en hoe ernstig zijn ze voor:
— nijin zelfbeeld
— mu a fysiek en psychologisch welbevinden?
— de sociale context?
Roselius (1971) noemt als apart aspect het risico van tijdverlies voortvloei-

end uit een ‘miskoop’. Jacoby en Kaplan (1972) vertaalden de onzekerheden
van Cox in tisico’s en voegden er nog aan toe: het financiele risico en het
prestatierisico (prestatie voldoet niet aan de gestelde verwachtingen).

2. VERONDERSTELLINGEN OVER RISICOBELEVING EN
‘STIJLEN’ IN ORI1~NTATIEGEDRAG ALS RESPONSIEKONSTANTES

Cunningham (1967a, 1967b) betoogde in de reader van Cox aan de hand van
onderzoek dat
— risicobeleving zich concentreert binnen een segment van de totale steek-
proef,

— een samenhang bestaat tussen opinion leadership en risicobeleving
en konkludeert daaruit, dat risicobeleving een persoonlijkheidskenmerk is.
Samen met Brody (1968) werkt hij die bevinding uit in onderzoek naar risk-
perception in intermenselijke kontakten.

Deze bevindingen openen perspectieven voor nieuw onderzoek met betrekking
tot masscommunicatiemedia als dragers van produktinformatie (reclame).

Dit bracht een groep uitgevers van dagbladen tot het besluit het concept risico-
beleving, zoals uitgewerkt door Cunningham, te toetsen in een in Nederland te
houden onderzoek.

2.1. Model en modeleigenschappen

De conclusies en veronderstellingen uit het onderzoek van Cunningham kun-
nen worden samengevat in een tweetal hypothesen:

a. Risicobeleving alspersoonskenmerk
Het on7derkennen van een risico bij kopen van een produkt van onbekend

merk of het kopen in een onbekende winkel is niet alleen afhankelijk van de
hoedanigheden van het te kopen produkt, doch eveazeer van de instelling van
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de koper t.o.v. risico. Risicobeleving concentreert zich aldus bij een identifi-
ceerbare groep kopers.
In het vervoig van dit artikel zullen we deze veronderstelling aanduiden als

de concentratiehypothese.

b. Risicobeleving als gedragskenmerk
Uit een vergeiikende analyse van personen met een relatief hoge risicobele-

ving met personen met een relatief lage risicobeleving leidt Cunningham af dat
ook op karakteristieken van het ori~ntatiegedrag de subjecten met een hogere
risicobeleving op veel punten overeenkomst vertonen met het profiel van ‘opi-
nion leaders’.
In het vervoig zullen wij deze bevinding aanduiden als de orisntatiehypothe-

Se.

De bevestiging van de concentratiehypothese levert een psychologische varia-
bele op die geschikt is om ori~ntatiepatronen te kiassificeren onafhankelijk
van de ‘mis’, produkt- en omgevingskenmerken.

De implicatie hiervan voor het onderzoekmodel is, dat een longitudinaal on-
derzoek moet worden uitgevoerd, waarmee het besluitsvormingsproces in de
tijd kan worden gevolgd. Dit heeft ook consequenties voor de op te sporen ri-
sicobeleving. Deze heeft alleen waarde als ze stabiel blijkt te zijn.

3. TOETSING VAN HET MODEL IN TWEE FASEN

Fase 1:
De toetsing van het door Cunningham ontwikkelde operationele criterium

voor intensiteit van risicobeleving.
De verificatie van de door deze auteur aan het criterium toegekende eigen-

schappen.

Fase 2:
In deze fase zouden mannen en vrouwen worden ondervraagd over ori~nta-

tiegedrag en het besluitvormingsproces met betrekking tot de aankoop van
gebruiks- en verbruiksgoederen ten behoeve van d e ontwikkeling van een
‘taxonomie’ van ori~ntatiepatronen.

3.1. Uitwerking fase 1: het onderzoek naar risicobeleving als persoonsken-
merk

Flier staan twee elementen centraal in de probleemstelling:
1. Kunnen subjecten met behulp van een eenduidig en eenvoudig operationeel

criterium zodanig worden geclassificeerd, dat een consistent hogere risico-
beleving met betrekking tot aankoop van uiteenlopende produkten zicht-
baar kan worden gemaakt?

2. Is de aldus vastgestelde intensiteit van risicobeleving van het subject sta-
biel?
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Ten behoeve van een check op stabiliteit viel de keuze op een longitudinaal on-
derzoek in de vorm van eentest/hertest. Met een tussenpoos van ongeveer tien
weken waarin twee bezoeken bij dezelfde ondervraagde worden afgelegd, zou
een in grote trekken gelijkluidende vragenlijst tweemaal worden behandeld.

3.2. Enkele technische bijzonderheden over het veidwerk en de ondervraging

Het onderzoek werd gehouden in voorjaar en zomer van 1974. Ondervraag-
den waren mannen en vrouwen. Gestreefd werd naar twee steekproeven van
ongeveer 600 respondenten. De eerste ondervraging vond plaats begin juni en
de tweede eind augustus.

Voor het trekken van de eerste steekproef werd het ‘doorloopsysteem’ gehan-
teerd (geen herbezoeken).
Bij het tweede bezoek op hetzelfde adres eind augustus dienden wel herbezoe-
ken te worden afgelegd.

De contactprocedures en vraaggesprekken in beide onderzoekingen leidden
tot de volgende aantallen volledige gesprekken:

Tabel 1. Kontakeen en response

eerste bezoek tweede bezoek

mannen 582 434
vrouwen 6.38 471

3.3. Onderwerpen van ondervraging

Risicobeleving bij het kopen van onbekende merken produkten of het kopen
in onbekende winkels (aangeduid als ‘kooprisico’) werd gevraagd voor een ge-
detailleerd pakket van goederen en diensten:
16 verschillende niet-duurzame consumptiegoederen
20 duurzame gebruiksartikelen
2 soorten dienstverlening (brandverzekering, verzorgde vakantiereis).

Behalve naar de intensiteit van de risicobeleving werd ook gevraagd naar de
soorten risico, die per produkt een rol konden spelen.
De keuze van produkten in het pakket was afgestemd op verwachtingen om-
trent het soort risico dat bij de aankoop zou overheersen t.w.:
het sociale risico: reacties van vrienden en kennissen;
het prestatierisico: het falen van het produkt en het vervullen van zijn
functies/prestaties;
het ‘gevolgen ‘risico: verwachte schadelij ke neveneffecten bij het gebruik van
of als gevolg van het falen van het produkt.

In de afzonderlijke vragenlijsten voor mannen en vrouwen, waren niet alle
produkten en diensten hetzelfde, omdat bepaalde produkten specifiek tot het

186



‘beslissingsdomein’ van de man en andere tot dat van de vrouw moeten wor-
den gerekend. In dat geval werden substituten ingevoerd waarvan een zekere
analogie in intensiteit een soort kooprisico kon worden aangenomen.

In de vraagsteuing werd rekening gehouden met de marketing- en concurren-
tiekarakteristiek van het produkt. Naar het risico van een onbekend merk
werd gevraagd bij die produkten, waarvan het merk inzet is van marketing en
concurrentie. Naar het risico van het kopen in onbekende winkels werd ge-
vraagd bil die artikelen, waar de concurrentie zich concentreert rond activitei-
ten op het verkooppunt (bijvoorbeeld meubelen, gordijnen etc.).

Het bestond uit referentiekader voor deze toets, die de betrokkenheid van
het subject bij het kopen van genoemde artikelen moesten bepalen enerzijds,
en vragen zoals gebruikt bij het opsporen van opi:nieleiderschap anderzijds.
(belangstelling voor rekiame over...)

4. UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK EN ANALYSE

Indien de risicobeleving bij de ondervraagde groep gestructureerd zou zijn
conform de hypothese van Cunningham, dan zou deze zichtbaar kunnen wor-
den gemaakt door een scalogram, waarin alle produkten figureren als een ho-
mogene reeks items met een (monotoon) stijgende moeilijkheidsgraad.

Rekening houdend met het (00k bier) optreden van ‘ruis’, werd bet juister ge-
oordeeld om bet schaalcriterium holomorfie te kiezen in plaats van het zeer
strenge Guttmancriterium voor homogeniteit.

Het materiaal werd op grond van deze overwegingen onderworpen aan de
Mokken-schaalanalyse.

Deze analyse leverde niet het beoogde resultant. De items (produkten,
diensten) werden gegroepeerd tot een lange, zwakke scbaal (28 items: schaal-
co~ffici~nt: .40) en een korte, zwakke schaal (8 items schaa1co~ffici~nt: .35).

In tabel 2 is een overzicbt opgenomen van uitkomsten van de ondervraging in
de steekproef mannen: het bevat een opsoniming van produkten en diensten
waarover het ‘kooprisico’ werd gevraagd. De linkerkolom bevat bet percenta-
ge van de somscore ‘tamelijk riskant en zeer riskant’.

Uit bet feit dat de scalogramanalyses twee vrij zwakke schalen genereerden in
plants van ~n sterke, kon worden geconcludeerd dat de concentratiehypothe-
se van Cunningham, vertaald in deze eis, vatbaar was voor relativering.

Het aanleggen van een hogere drempelwaarde voor toelating van items op de
scbaal (schaalco~ffici~nt Loevinger H ~ .5) had tot gevolg de selectie van 16
items uit een totaal van 38.
Uit de opsomming van items kon worden opgemaakt dat bij de selectie van

items met een lang waargenomen risico de levensmiddelen, dranken en cosine-
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Tabe! 2. Ontwikkeling van een ‘algernene’ kooprisicoschaal.
Vragenlijst ~rnannen’,steekproef.~ (n = 582)
Item Omschrijving Kopen item
nummer onbekend co~fficiant

merk/winkel in Mokken-
tameijik + schaal
zeer riskant selectie bij

Loev. H~.50
34 papieren zakdoekjes 5% .3677
10 staande schemerlamp 8~/o .5626
13 stropdassen 8% .4986
32 bad•/doucheschuim 15%
11 ondergoed 16% .4273
35 pre-shave 16%
14 bloemboilen 17%
37 haarlotion 17%
12 overhemden 20% .4998
26 updranken 21%
27 sinaasappelsap 22%
36 after-shave 23%
33 deodorant 24%
20 bovenkleding 26% .4378
7 overgordijuen 29% .4504

23 margarine 31%
24 sherry 32%
29 wasmiddel voor de grote was 37%
19 bankstel 37%
25 bier 38%
28 soep in bilk 40%
18 broodrooster 43% .4753
16 fiets 45%
6 vast taplit 48%

30 in~ectenbestrijdingsmiddel 50%
38 vers vlees 50%
2 elektrisch koffiezetapparaat 59% .5144
15 elektrisch scheerapparaat 65% .5279
17 elektrische boormachine 66%
5 losse platenspeler 67% .5019
4 zwartwit-TV 69% .5441
3 elektrische naaimachine 69% .5127
9 band-/cassetterecorder 75~7o .5351
1 personenauto 81% .4961

22 vakantiereis 82% .6586
21 brandverzekering 82%
8 kleuren-TV 85%

tica systematiscb waren vermeden (zie tabel 2 recbterkolom).
Een berhaling van deze analyse in de steekproef vrouwen leverde een geheel

analoog resultant.
Dit verscbijnsel kon op drie verscbillende manieren worden verklaard:

— een zeer geringe betrokkenbeid van de ondervrangden bij bet ‘kooprisico’
van deze groep artikelen;

— de interventie van een nienwe variabele in bet scorepatroon, aan te duiden
als .een zekere mate van gespecialiseerde kennis omtrent bepaalde groepen
produkten (bijvoorbeeld woninginrichting en kleding);
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— de gevoeligbeid van de Mokken-scbanlanalyse voor bet optreden van series
items met eeu stijging van de popularfteitswaarde in kielne stappen (kleine
waarden Y1- 1’)).
Aangezien met name bij levensmiddelen, dranken en cosmetica deze klei-

ne waarden van Y1 — 1’) veelvuldig optraden, vertoont de selectie van items
uit die groep via deze metbode veel overeenkomst met ‘toevalstrekking’
(Jansen, 1982).

Voor bet kiezen uit mogelijke verklaringen was een vervolganalyse noodzake-
lij k. Besloten werd om de samenbang tussen risicobeleving en specialisatie na-
der te onderzoeken.

4.1. Analyse van het materiaal op specialisatie van risicobeleving

De ondervrangde mannen en vrouwen hadden zicb Iliet uitgesproken over spe-
cialistiscbe kennis, hobbies etc., zodat bet optreden biervan en de invloed op
de structuur van risicobeleving niet feitelijk kon worden aangetoond.

Een multivariate analyse op scores risicobeleving van de afzonderlijke
produkten/diensten zou indicaties over de samenhang tussen specialisatie en
risicobeleving kunnen opleveren.

Het materiaal uit de steekproef mannen en dat uit de steekproef vrouwenwerd
afzonderlijk aan een factoranalyse onderworpen. Hierin fungeerden onder-
vraagden als ‘~rubjecten’ en de produkten/diensten als operatoren.

De parti~le correlaties van de risicoscores vormden de basis van een analyse
van principale componenten. De rotatie van bet assenstelsel gescbiedde aan de
hand van VARIMAX-criterium.

Op grond van bet verloop van gevonden eigenwaarden werd beloten de oplos-
sing met dde factoren nader uit te werken. De groepering van operatoren
(produkten/diensten) met ladingen ~ .50 is opgenomen in bet overzicbt van
tabel 3.

Zowel analyse van de steekproef mannen als die van vrouwen leverde bij een
driefactoroplossing een totale ‘verklaarde’ variantie op van ±50%.In beide
gevallen nam de eerste factor meer dan de belft biervan voor zijn rekening.

In beide gevallen omvat de eerste factor niet-duurzame consumptiegoederen
met een overwegend laag ‘kooprisico’. Nadere analyse leerde dat prestatierisi-
co bier als soort risico overbeerste. In enkele gevallen (bier en sherry) bad bet
sociaal risico de overband.

Op de derde factor treft men textiel en woninginricbting aan met een lang tot
middelboog kooprisico. Ook bier overweegt prestatierisico.

De tweede factor wordt verzamelpunt van duurzame gebruiksgoederen met
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Tabel 3. Verdeling van produkten over factoren (clusters) naar analogie van intensiteit van risico-
beleving (kopen onbekend merk)
Produkten in volgorde van hoogte van de lading op de desbetreffende factoren (alleen lading
~.50)

Mannen Vrouwen

Factor I after-shave, deodorant, pre-shave, si-
naasappelsap, bad-douchesehuim, up-
dranken, haarlotion, bier, sherry, soep,
margarine, wasmiddel, tissues.

Factor II zwartwit-TV, band-/cassetterecorder,
kleuren-TV, elektr.naaimachine, perso-
nenauto, elektr.koffsezetapparaat, idem
scheerapparaat, boormachine, brood-
rooster.

Factor III overhemden, stropdassen, ondergoed,
bovenkleding, overgordi.jnen, schemer-
lamp, bankstel, vast tapijt.

sinaasappelsap, bier, updranken,
sherry, soep, deodorant, lipstick,
bad-/doucheschuim, maandverband,
wasmiddel, margarine, kleursham-
poo, tissues.

zwartwit-TV, band-/cassette-
recorder, kleuren-TV, elektr.naaima-
chine, idem platenspeler, koffiezet-
apparaat, personenauto, elektr.
boormachine, broodrooster, scheer-
apparaat.

schemerlamp, jurken, truities, gor-
dijnen, bloembollen, corsetterie,
bankstel.

een boog tot zeer boog kooprisico. In de meeste gevallen werd aan prestatieri-
sico en gevolgenrisico een nagenoeg even grote plants toegekend.

Het was ei~ verleidelij k om de gevonden latente structuur te bestempelen als
specialisatie, docb de opsomming van neveneigenscbappen van de afzonderlij-
ke groepen (het optreden van error scores, kleine wanrden van Y~— YJ) ont-
krachtte de alternatieve verklaringen niet voldoende.

4.2. Specialisatie en concentratie

Als laatste stap in de analyse van de kwantitatieve data werd besloten de af-
zonderlijke groepen van produkten en diensten die de factoranalyse bad
voortgebracbt, aan een scbaalanalyse te onderwerpen, op zoek naar steun
voor de veronderstelling.
— risicobeleving bangt samen met een specifieke kennis en ervaring van de
consument;

— binnen de specifieke kennisgebieden bepaalt de persoonsstructuur de inten-
siteit van de risicobeleving.

De factor II (duurzame gebruiksartikelen) leverde zowel in de mannen- als in
de vrouwensteekproef een ‘sterke’ scbaal op met scbaalco~fficienten .5062
(mannen) en.5613 (vrouwen).

De factoren 1 en III bracbten bet in geen van beide steekproeven verder dan
een ‘medium’-schaal.

Kortheidsbalve geven we daarom alleen de resultaten op factor II (duurzame
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gebruiksartikelen) weer in tabel 4.

Tabel 4. ‘Mokken ‘-schalen risicobeleving duurzame gebruiksartikelen

Item num-
mer

Omschrijving Vragenlijst
vrouwen
item coeff.

Vragenlijst
mannen
item coeff.

18 broodrooster .6053 .5564
15 elektrisch scheerapp.

voor vrouwen .5322
15 elektr. scheerapp. .5027
2 elektr.koffiezet

apparaat .5272 .5096
S losse platenspeler .5449 .4937

elektr. hoormachine .5082 .3816
3 elektr.naaimachine .5479 .4967
4 zwartwit-TV .588 1 .5243
9 band-/cassetterecorder .5932 .5425
1 personenauto .5079 .4851
8 kleuren-TV .7277 .6434

Schaalcoeffici~nt (Loev. H) .5613 .5062

5. DE STABILITEIT VAN RISICOBELEVING

Aan de orde was tbans de eis van stabiliteit van de gevonden scores, zoals ge-
formuleerd in paragrauf 2.1. De in bet tweede onderzoek door dezelfde
respondenten gegeven antwoorden werden met die uit bet eerste vergeleken.
Van centraal belang was daarbij bet optreden van verscbillen in de scores risi-
cobeleving tussen tij dstip 1 en tijdstip 2.

Deze verscbillen bleken aanzienlijk te zijn. Met name bij de produkten met
hoge score risicobeleving bebaalde slechts 40’Vo-50% van de ondervraagden in
beide onderzoekingen dezelfde scores.

Zeer opvallend was het resultaat dat bij bet berbezeek op 29 van de 31 items
die uiteindelijk in een Mokken-schaal een plaats badden gevonden, de tweede
score boger uitviel dan de eerste. Uitzonderingen vormden bet broodrooster
en de wasmacbine, want-van de eerste scores boger uitvielen.
Verscbillen in de omvang van de verscbuiving birigen alleen samen met de

boogte van bet initi~le ‘waargenomen risico’ en waren derhalve over de bele II-
nie gelij kwanrdig.
Kennelijk is er sprake van een consistente ‘bias’ in de test/bertest-

procedure, die losstaat van andere in het onderzoek geregistreerde. Uit een
voortgezette secundaire analyse bleek, dat alleen de koopintentie t.a.v. bet be-
oordeelde produkt enige — niet significante invloed bad op de mate waarmn bij
de hertest bet risico boger werd gescbat. Indien tijdens bet tweede vraag-
gesprek bet geplande tijdstip van annkoop merkbaar naderbij was gekomen,
viel de risicoscbatting systematiscb boger uit.
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6. VERKENNING VAN RISICOBELEVING EN BESCHRIJVING VAN
KOOPBESLISSINGEN

De onverwachte en niet eenduidige verklaring in bet gedrag van de ‘operato-
ren’ kooprisico en risicocategorie~n maakten de uitvoering van de tweede fase
van bet ondet-zoek zinloos.
Wel was bet anuleiding tot bet uitvoeren van een ‘kwalitatief onderzoek’ ter

nadere vet-kenning van de invulling, die respondenten aan bet begrip risico
zouden geven.

6.1. Eerste aanvullende verkenning; groepsdiscussies

In eerste instantie besloot men tot bet bouden van vier groepsdiscussies. Deel-
nemers ann de discussies wet-den ‘gescreend’ ann de band van een vragenlijst.

Acbtereenvolgens wet-den geselecteerd:
— een groep vrouwen met boge risicobeleving;
— een groep vrouwen met lage risicobeleving;
— een gemengde groep vrouwen (sommige met hoge, andere met lage risico-
beleving);

— een gemengde groep mannen (somrnige met hoge, andere met lage risicobe-
leving).

De deelnemers aan de groepsdiscussies banteerden bet begrip risico op een wij-
ze die sterk deed denken aan de vari~teiten van perceived risk volgens Jacoby
en Kaplan (1972).
De inboudsomscbrijving van bet begrip risico is in bet algemeen ontleend

aan besluitvormingsprocessen ten aanzien van de aanscbaf van dure gebruiks-
artikelen (gezinsinvesteringen). Onvermijdelijk werd daarmee bet begrip risico
geplaatst in het kader van de keuze van de leverancier, meerdan in bet kader
van de keuze van bet met-k.

Het besprokene tijdens de groepsdiscussie vestigde de aandacbt op strategie~n
van risicobeperking door middel van delegatie van risico ann derden. Centraul
stond bierbij de rolverdeling in bet beslissingsproces tussen de ecbtelieden (in-
breng van expertise, bet dragen van verantwoordelijkbeid, insprank in beslis-
sing). Tevens werd de aandacbt gevestigd op de mogelijkbeden tot delegatie
van verantwoordelijkbeid aan derden (vrienden en kennissen, de verkoper).

Voor wat betreft de rolverdeling tussen echtelieden leidden de groepsdiscussies
tot een aanzet voor een typologie die zicb tussen twee extremen beweegt:
— bet gehele beslissingsproces wordt door man en vrouw ‘samen’ doorlopen;
— elk van de partners is ‘expert’ op eigen terrein. Inmenging van de ander in
bet eigen beslissingsdomein wordt niet geduld.

Tussen deze beide extreme rolpatronen treft men diverse mengvormen ann.

Aangezien bet tegenwoordig bij bijna nile grote buisboudelijke apparatuur
gaat om vervangingsannkopen, speelt bij koopbeslissingen het ongemak, ont-
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staan door bet defect raken, onberstelbaar zijn van bet oude apparant in de
koopbeslissing als ‘tijdrisico’ mee.
Dit ongemak onthult een zekere onmisbaarheid van deze apparatuur, die bet
zorgvuldig afwegen van alternatieven en kiezen in de koopbeslissing dreigt te
doorkruisen.

Voorbeelden:
— de kleuren-TV geeft de geest een paar dagen v66r een belangrijke voetbal-
wedstrijd; bet defect raken van de wasmachine, etc.
Newall (1977) kent in zijn studie over inkoopgedrag in industri~le onderne-

mingen ann deze onmisbaarheid van bet te kopen artikel een aparte plants toe:
‘tbe degree of product essentiality’.
Ook Newall komt tot de conclusie dat de onmisbaarbeid van bet artikel aan-

wijsbanr van invloed is op de tijdsduur die bet nemen van een koopbeslissing
in beslag neemt.

6.2. Tweede aanvullende verkenning; vrUe interviews met echtparen

De uit de groepsdiscussies naar voren gekomen tendens naar bet delegeren van
verantwoordelij kbeid en risico in bet kader van rolrelaties tussen partners was
aanleiding om bet verkenningsprogramma uit te breiden met en zestal vrije in-
terviews, want-in simultaan de man ~n de vrouw in bet gezin wet-den onder-
vraagd.
Het selectiecriterium voor de te ondet-vragen ecbtparen was de recente aan-

schaf van een wasmachine. In de vranggesprekken viel de nadruk op bet vet--
loop van bet besluitvormingspt-oces en de visie van de echtelieden op bun eigen
aandeel en hun rol in dit proces. De bevindingen uit deze interviews leverden
in grote trekken een bevestiging van de resultaten van de groepsdiscussies op.

Een belangrij k nieuw aspect was dat bet risico dat met de koopbeslissing is ge-
moeid, in de loop van bet proces voortdurend van inboud wisselt. Deze wisse-
ling bangt samen met een vemandering van de ‘focus; bet ‘zoeklicht’ op onder-
delen van bet keuzedilemma in de loop van bet besluitvormingsproces zeif.
(Zie ook de ‘evoked sets’ van Howard & Sbetb (1969))
Uit de vet-slagen van de vrije interviews tekende zich een stereotiep vet-loop

van koopbeslissingen af:
— in bet beginstadium van bet beslissingsproces werd de meeste aandacbt
besteed aan de keuze van bet merk resp. type. Het orientatiegedrag en de
verdeling van taken daarmn zijn primair daarop gericbt.
Nadat een of meet- alternatieven uit dit keuzeproces naar voren zijn geko-

men treedt een verandering in de ‘focus’ van de besluitvorming op: aan de or-
de is dan de keuze van de winkel.
Het ‘winkelt-isico’ is opgebouwd uit de elementeri:

— financieel risico: vet-schillende winkels vragen voor dezelfde merkentypen
wasmacbines vet-schillende prijzen;

— prestatierisico. Een aspect van goede service is controle op bet te leveren ar-
tikel en een deugdelijke installatie. Een ander aspect is coulance indien de
nieuwe machine niet feilloos blijkt te functioneren: de machine wordt viot
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vervangen; bet defect wordt vlot verbolpen.
— Een gevolgen- resp. ‘tijd’-risico. Zo goedkoop en snel mogelijk verbelpen
van mankementen helpt deze risico’s verkleinen.

Uit bet aantal keren dat de ondervraagden tijdens de bespreking van de koop-
beslissing ten aanzien van de wasmacbine refereerden aan andere koopbeslis-
singen (auto, TV-toestel, koelkast, etc.) bleek, dat dit stereotiepe vet-loop van
bet beslissingsproces en alle daarop voorkomende varianten niet exclusief
voor de aunkoop van de wasmacbine geldt, doch zich vermoedelijk uitstrekt
over vele andere aankopen van duurzame gebruiksartikelen die bet karaktet-
dragen van een ‘gezinsinvestet-ing’.

7. CONCLUSIE EN STELLINGEN

7.1. Toepassing van de tbeot-ie en de operationalisaties van risicobeleving als
persoonskenmerk, zoals ontwikkeld door Cunningham, levert complicaties
op.
De validiteit van de operationalisatie van bet concept kooprisico of risicobe-

leving, zoals uitgewerkt in de vt-aug of en in welke mate bet subject bet kopen
van produkten van een onbekend merk of in een onbekende winkel riskant
vindt, is van twijfelacbtig gebalte. Aspirant-kopet-s zijn meer gepreoccupeerd
met andere aspecten van bet risico, dan met de omvang ervan.

7.2. De besluitvorming ten aanzien van bet kopen van produkten van een on-
bekend merk verloopt — al naar de aard van bet produkt en de daat-mee ge-
moeide uitgaven — op zeer uiteenlopende wijze. - -

Initi~le of vervangingsaankopen, die bet karakter dragen van een ‘gezinsin-
vestering’, gaan gepaurd met een besluitvormingsproces dat in stadia ver-
loopt.

Veelal kunnen in dat proces ten minste twee stadia worden ondet-kend:
— de totstandkoming van een ‘evoked set’ rond de keuze van met-k en type;
— de totstandkoming van een tweede ‘evoked set’ rond de keuze van de leve-
rancier (winkeltype, reputatie van dealer).
De ontwikkeling van elk van deze ‘evoked sets’ is gekoppeld aan een speci-

fieke risicobeleving; de aard van bet waargenomen risico is specifiek verbon-
den aan dat onderdeel van bet beslissingsproces resp. de mogelijkheden van
beperking ervan.

7.3. De individuele taxatie van bet risico als (relatief klein of groot) is mede af-
bankelijk van de mate want-in bet individu geheel zelfstandig of in gedeelde
verantwoordelijkbeid met andern over de aankoop beslist.
Het vet-loop van een besluitvormingsproces ten aanzten van gezinsinveste-

ringen is sterk afbankelijk van bet in bet gezin geldende rolpatroon tussen de
echtelieden. Dit rollenpatroon bepaah of en in welke mate verantwoordelijk-
beid wordt gedelegeerd dan wel gedeeld.
Dat deze rolverdeling langs deze weg van invloed zal zijn op de risicobele-

ving van bet individu (omvang van bet wanrgenomen t-isico) staat buiten twij-
fel.
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7.4. Naast de delegatie van verantwoordelijkheid en de daaraan gekoppelde
‘spreiding’ van het risico tussen ecbtelieden treedt ook op de poging tot dele-
gatie van verantwoordelijkheid aan derden met hetzelfde oogmerk: bet vet--
minderen van bet risico.
In veel besluitvormingsprocesen is bet raadplegen van de verkoper en bet

vragen van advies aan vrienden en kennissen te bescbouwen als zo’n poging.
Via de raadpleging wordt getracbt de betrokkenen te ‘compromitteren’.

7.5. Een belangrijke indirecte factor die de mate van bet waargenomen risico
zal beinvloeden is de situatie waarin een als omnisbaur onderkend gebruiksar-
tikel moet worden vervangen. Het onverwacbts en onberstelbaur defect raken
van een als onmisbaar onderkend gebruiksartikel brengt bet gebele besluitvor-
mingspt-oces ten aanzien van de vervanging in een hogere vet-snelling.

7.6. De door Cunningham (1967) gebanteerde indeling van risico’s: (socinal ri-
sico, prestatie- en gevolgenrisico) blijkt te simplistisch voor de uitwerking in
een ondet-zoek. Volgens discussies en vt-ije interviews refereren de gespreks-
partners zelden in directe zin aan risico; zij brengen bet risico indirect ter spra-
ke in de beschrijving van stt-ategie~n tot vet-mindet-ing ervan.
Bij een poging tot terugvertaling van deze stt-ategie~n in soorten risico komt

men tot veel meet- soorten risico dan Cunningbam onderscbeidt.
Jacoby en Kaplan blijken met bun indeling van risico’ s

— financieel risico
— prestatierisico
— fysiek risico
— sociani risico.
de werkelijkheid dicbter te benaderen.
Ook de door Roselius (1971) bescbreven factor tijdsrisico manifesteert zicb

duidelijk in bet onderzoek.

7.7. Het psycbologiscb risico dat vet-schillende auteurs nader defini~ren als ri-
sico van scbade ann bet zelfbeeld dat kan ontstann door een verkeerde
met-ken- en produktkeuze bleek geen geanimeerd gespreksthema in groepsdis-
cussies en vrije interviews.
In een kwantitatief ondet-zoek dook een variant van dit risico op bij de keu-

ze van bet met-k bier of sherry. Voor deze produkten erkenden de ondervraug-
den bet bestaan van een sociaal risico, omscbreven als: ‘wat vrienden en ken-
nissen ervan denken’.

7.8. De onderkenning van risico’s bij de aankoop van onbekende met-ken en in
onbekende winkels lijkt samen te bangen met de beschikbaarbeid van specia-
listiscbe kennis. (zie § 4.1)
De ondervraging van mannen en vrouwen over risico’s die optreden bij een

groot aantal uiteenlopende produkten en diensten geeft een tendens aan tot
specialisatie. Deze specialisatie echter kan m~r dan ~n oorzaak bebben. Niet
is vastgesteld dat bij deze indeling de aanwezigbeid van specialistiscbe kennis
of bijzondere interesse de voornaamste oorzank is.
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7.9. De con&entratiehypotbese lijkt wel houdbaar, manr bet fenomeen wordt
bet duidelijkst zichtbaar bij koopbeslissingen t.a.v. duurzame gebruiksartike-
len.

7.10. Het afnemen van een vraaggesprek waarin met de monotonie van een
uniforme vraagstelllng respondenten de mate van risico, gemoeid met bet ko-
pen van onbekende met-ken/in onbekende winkels over grote aantallen pro-
dukten en diensten moeten taxet-en, leidt tot beinvloeding van de houding van
de ondervraugden ten annzien van risicobeleving.
Er zijn aanwijzingen dat zo’n vraaggesprek bet probleem van bet optreden

van risico’s actualiseert.
Bij een bet-haling van bet vraaggesprek tien weken na dato scoort de respon-

dent consistent hoger op de schalen van intensiteit van de risicobeleving.
Dit impliceert dat de test/hertestmetbode als bulpmiddel om stabiiteit van

risicobeleving als attitude te bepalen, ongescbikt is.

7.11. Het naderen van bet geplande tijdstip van aunkoop was de enige referen-
tievariabele die enige samenbang vertoonde met een intensivering van de risi-
cobeleving. Deze samenbang was echter niet significant.

7.12. De inventarisatie van soot-ten risico in bet kwalitatieve ondet-zoek alsme-
de de gebleken invloed van omstandigbeden wanronder een koopbeslissing
wordt genomen en stijl van beslissen wordt toegepast, maakt duidelijk, dat ri-
sicobeleving een sterk aan bet produkt en aan de omstandigbeden van de
koopbeslissing gebonden verscbijnsel is,
Al naar gelang de aard van bet produkt en de markt waartoe bet beboort,

aismede de omstandigheden waarondet- wordt beslist, manifesteert kooprisico
zicb in vormen die kunnen vari~ren van bet (gemakkelij k) formuleren van een
eenduidig risico tot de veelkoppige drank die zich gedurende een lang proces
van besluitvorming op vet-schillende momenten in vet-schillende gedaanten
anadient.

7.13. De in bet onderzoekprogramma vervatte volgorde van kwalitatief vet--
kennend ondet-zoek, dat volgt op een uitvoet-ig kwantitatief toetsenonderzoek,
is ongebruikelijk. In bet onderbavige geval was deze volgorde een uitvloeisel
van bet feit dat een kwalitatief en kwantitatief onderzoekprogman-ima uit de
Verenigde Staten voorbanden was en voldoende werd geoordeeld als basis
voot- operationalisering van een ‘gesloten’ vragenlijst.
De gang van zaken rond dit ondet-zoek vomit voor gevallen van deze een

pleidooi om — in weet-wil van de beschikbaarbeid van onderzoekresultaten uit
bet buitenland — een verkennend programma van ondet-zoek vooraf te laten
gaan aan een omvangt-ijk bescbrijvend of toetsend ondet-zoek.
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13. Panels in de econometrie

T.J. WANSBEEK*

SAMENVATrING

De analyse van panelgegevens (tijdreeksen van dwarsdoorsnedegegevens) krijgt in de econometrie
in toenemende mate aandacht. In dit artikel wordt daarvan een inleidend overzicht gegeven, met
het zwaartepunt op het regressiemodel met aparte tijd- en waarnemingseenheidseffecten, en op de
problemen die door selectieve uitval ontstaan.

ABSTRACT

The analysis of panel-data (time-series of cross-sections) is gaining increasing attention in econo-
metrics. This paper gives an introductory overview of the subject, emphasizing the multiple re-
gression model with time and observation unit effects, and the problems connected with selective
attrition.

1. INLEIDING

In toenemende mate bestaat er in de econometrie belangstelling voor het ana-
lyseren van panelgegevens. Anders dan in de marktkunde, waar het gebruik
van dit soort data een lange geschiedenis heeft, is de belangsteuing in de eco-
nometrie van recentere datum, maar in viii korte tijd een bloejende tak van
zowel theoretisch als empirisch onderzoek gewordeia. Orudat deze ontwikke-
ling grotendeels onafhankelijk van de marktkunde heeft plaatsgevonden, lijkt
het de moeite waard om in dit artikel in te gaan op de manier waarop de eco-
nometrie met panels omspringt, zodat een marktonderzoeker weet wat hij kan
verwachten van de econometrische llteratuur op dit punt.
Wie zich hiervan — buiten dit artikel en de daarin vervatte referenties —

een oordeel wil vormen kan terecht bij een aantal econometrische leerboeken,
met name Knienta (1971), Maddala (1977), en vooral het voortreffelijke boek
van Judge e.a. (1980), en bij de ‘proceedings’ van een in Parijs gehouden con-
ferentie over de econometrie van panel-data (Mazodier (1978) — zie Kapteyn
en Wansbeek (1978) voor een kort verslag van deze conferentie en een inlei-
dead overzicht van de panel-econometrie).
Het is nuttig om allereerst vast te stellen wat we onder ‘panelgegevens’ ver-

staan. We volgen in dit artikel het spraakgebruik van de econometrie, waar

* Hoofdafdeling Statistische Methoden, Centraal Bureau voor de Statistiek. De in dit rapport
weergegeven opvattingen zijn dievan de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met hetbe-
leid van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De auteur dankt prof. dr. ir.A. Kapteyn, prof.
dr.W.J. Keller, prof. dr. M.T.G. Meulenberg, drs. F.J.R. van de Pol en drs. H. van de Stadt
voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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men een ruim begrip hanteert en van panelgegevens spreekt als het gaat om
een gegeveusbestand met informatie over een aantal waarnemingseenheden
(zoals individuen, bedrijven, provincies) op een aantal tijdstippen. Deze om-
schrijving dekt een veelheid aan manieren van verzamelen. Het kan gaan om
gegevens die afkomstig zijn van een panel zoals bij het marktonderzoek wordt
gebruikt, dat wil zeggen een groep individuen of gezinnen die regelmatig of
zelfs doorlopend worden bemonsterd. Ook kan het gaan om door de onder-
zoeker bijeengebrachte, gewoonlijk voor een ander doel verzamelde tijdreek-
sen voor een aantal waarnemingseenheden, zoals provincies of bedrijven, of
om de uitkomsten van een ten minste eenmaal bij dezelfde steekproef her-
haald opinie-onderzoek. Wat al deze bestanden gemeen hebben is, dat ze
bestaan uit gegevens die via twee ingangen worden gekarakteriseerd, namelijk
tijdstip en waarnemingseenheid.
In het meest ideale geval is het panelbestand volledig, dat wil zeggen dat

voor nile waarnemingseenheden alle variabelen op alle tijdstippen zijn geme-
ten. Volledige panelbestanden zijn eenvoudiger te analyseren dan onvolledige
panelbestanden, waarbij niet alle waarnemingseenheden op alle tijdstippen
zijn waargenomen. In de econometrie is tot nu toe de meeste aandacht besteed
ann volledige panelbestanden, omdat de belangstelling oorspronkelijk vooral
uitging naar de analyse van gecombineerde tijdreeksen van een groep bedrij-
yen of provincies; de onderzoeker zorgt, bij het verzamelen van zijn gegevens,
er wel voor een volledig bestand te hebben.
Gedurende de laatste tien jaar is de econometrie zich meer en meer gaan be-

zighouden met gegevensbestanden die afkomstig zija van grote personen- en
gezinsenqu~tes, en daarmee is er ook belangstelling ontstaan voor onvolledige
panelbestanden: wanneer een grote groep individuen een aantal malen wordt
benaderd voor een enquete, dan zullen, naast de initi~1e non-respons, naarma-
te de tijd verloopt, steeds meer ge~nqu~teerden het laten afweten (‘attrition’,
afslijting); het panelbestand gaat steeds meer lege plekken vertonen. Onvolle-
digheid van een panelbestand kan ook met opzet teweeg worden gebracht, als
het panelonderzoek op roterende basis is opgezet, en een deel van het panel
(bijvoorbeeld de heift of een kwart) in iedere golf wordt vervangen door nieu-
we respondenten. Ook al is er geen non-respons, dan nog is, als men na een
aantnl golven van het onderzoek een gegevensbestand mnakt, dat bestand on-
volledig omdat niet alle waarnemingseenheden op nile tijdstippen zijn be-
monsterd.
De econometrie van panelgegevens is vooral tot bloei gekomen in de Vere-

nigde Staten. Daar Worden, sinds een jaar of vijftien, regelmatig grote panel-
onderzoeken op touw gezet om experimenteel de invloed op het gedrag van ge-
zinnen en individuen na te gaan van allerlei mogelijke sociaal-economische
maatregelen. Het gnat hierbij om micro-economisch onderzoek van dynami-
sche processen die alleen op een individueel niveau kunnen worden geanaly-
seerd.
Ook in Nederland bestnat een groeiende belangsteiling voor panels bil

sociaal-econoniisch onderzoek. Zo loopt sinds runart 1980 bij het CBS het zo-
genaamde Inkomenswnarderingspnnel (IWP), wanrbij ongeveer 1000 gezin-
nen ieder jaar worden ondervraagd over hun inkomen en de wnardering er-
van. Een theoretisch verantwoorde analyse (zie bijvoorbeeld Kapteyn, 1977,
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Kapteyn en Wansbeek, 1982) is pas mogelijk als van gezinnen informatie over
tenminste twee jaar beschikbaar is, en deze wordt door het IWP geleverd. Het
is overigens de bedoeling dat het IWP in de nabije toekomst zal worden inge-
bouwd in een meer omvattend en breder opgezet Sociaal-Economisch Panel,
dat nog meer beleidsrelevant onderzoek mogeiik moet maken. Hierbij wordt
gedacht aan onderzoek naar bijvoorbeeld inkomeusmobiliteit (zijn het steeds
dezelfde mensen die het minimumloon verdienen, of wisselt deze groep
sterk?), verdeling premiedruk (zijn het altijd dezelfde mensen die sociale-
verzekeringspremies betalen en anderen die uitkeringen ontvangen?) en onge-
lijkheid in levensduurinkomen. Voor al deze onderzoeksgebieden geldt dat de
economische theorie dynaniische verbanden postuleert tussen op individueel
nivean waargenomen variabelen. Wanneer men cieze verbanden tracht te
kwantificeren op grond van een enkele doorsnede of een tijdreeks van aggre-
gaten, dan mist men niet alleen de rijke variatie die een panel biedt, maar zul-
len in het algemeen de gehanteerde schattingen worden afgeleid uit een onjuist
gespecificeerd model en dientengevolge tot onjuiste conclusies leiden.
Om een indruk te gevenvan de econometrie van de panelgegevens zal in dit

artikel nogal uitgebreid worden ingegaan op een enkel, eenvoudig model, na-
meiik het model met een samengestelde constante term. Over dit model is niet
alleen het meeste geschreven, het laat zich ook goeci gebruiken om allerlei ty-
pisch econometrische problemen te illustreren. Aan (lit model zijn de volgende
twee paragrafen gewijd. Een nantal andere modellen, voor een deel uitbreidin-
gen van dit eenvoudige model, worden in paragraaf 4 besproken. De behande-
ling tot dan toe richt zich op volledige panelbestanden met hun eenvoudige
structuren. In paragraaf 5 worden een nantal andere modellen kort bespro-
ken. Onvoiledige panelbestanden komen in paragraaf 6 aan de orde. In para-
graaf 7 worden een paar afsluitende opmerkingen gemaakt.

2. RET MODEL MET SAMENGESTELDE CONSTANTE TERM

Bezie het gewone ilneaire-regressiemodel, waarin een afhankelijke variabele
(y) wordt verklaard door onafhankelijke variabelen (samen de kolomvector x
vormend). De index n (n = 1, ..., N) duidt de waarnemingseenheid aan, en t
(t= 1, ..., 7) de tijd. Laat e de storingsterm zijn en fi een kolomvector van
co~fficienten, dan luidt het gewone regressiemodel, voor waarnemingseenheid
n op tijdstip t:

= x,~j.?+ ~ (2.1)
De meest gebruikelijke veronderstelling over de storingsterm is dat ~ een sto-
chastische grootheid is met verwacliting nul en een constante variantie u~, dat
wil zeggen hetzelfde voor alle n en aile t. Een van de elementen van x,~ is iden-
tiek gelijk aan 1, en de waarde van het bijbehorencle element van ~6(stel het
eerste, /h) geeft dus de grootte van de constante term nan.
Het voornaamste doel dat een econometrist zich stelt is om de elementen

van de vector fi op een of andere ‘goede’ manier te schatten. Een eerste voor-
deel van panel-data blijkt meteen: vergeiiking (2.1) kan worden geschat op
grond van NT waarnemingen, wat betrouwbaarder resultaten oplevert dan
een tijdreeks (T waarnemingen) of een doorsnede (N waarnemingen). Zo on-
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derzoeken, in een kiassiek geworden artikel op bet gebiedvan bet ‘poolen’ van
tijdreeks- en doorsnedegegevens, Balestra en Nerlove (1966) de vraag naar
aardgas in de Verenigde Staten niet nan de hand van geaggregeerde cii fers
voor het hele land, maar via aparte tijdreeksen (1950— 1962, dus T= 13) voor
de afzonderlijke staten (N= 36; niet in aile staten is ieder jaar aardgas ge-
bruikt). Zodoende zijn dus 13 x 36~468 waamemingen bescbikbaar.
Specificatie (2.1) is in een belangrijk opzicbt restrictief. De coefficienten-

vector fi beeft geen index n of t en is dus stilzwijgend constant verondersteld.
Dat kan een aanvaardbare hypothese zijn — denk aan bet voorbeeld van de
vraag naar aardgas: bet is wellicbt redeijik om te veronderstellen dat de prijs-
gevoeligheid van die vraag niet varieert over de tijd of over de verschillende
staten. Met de constante term ligt het anders. Ret aardgasverbruik zal per
stnat systematiscb op een verscbiilend niveau liggen, bijvoorbeeld als gevoig
van een verschil in geografiscbe ligging. Om met bet gezamenilike effect van al
dit soort over de tijd constante, niet expliciet opgenomen variabelen rekening
te bouden in (2.1) 114 een nangepast model voor de hand:

Yrn~=-X,,’jJ+ y,, + s,,~, (2.2)
waarin y,, bet individuele effect van staat n aangeeft. Omdat bet gemiddelde
van y,, precies dezelfde rol speelt als de constante term fly, is hun beider effect
niet te ontwarren en wordt gewoonlijk, zonder verlies van algemeenbeid, bet
gemiddelde van de y,, geiik nan nul gesteld.
Bekende voorbeelden uit de econometrische literatuur van een dergelijk mo-

del zijn bet artikel van Mundlak (1961), waarin de produktiviteit (y) van een
aantal landbouwbedrijven over de tijd wordt gevolgd (y~ kan dan worden
g&interpreteerd als de — niet direct meetbare — kwaliteit van de leiding van
bet bedrijf n), en de studie van bijvoorbeeld Griliches (1977) over de ‘returns
to schooling’; y,~. is dan bet inkomen van individu n op tijdstip t, en y,, zijn of
bnar ‘ability’.
Model (2.2) laat een tweede voordeel zien van bet werken met panelgege-

vens, namelijk bet rekening houden met een niet direct wnarneembare varia-
bele (kwaliteit van de leiding, ‘ability’), die verschilt over de waarnemingseen-
heden maar die sui generis constant is over de tijd.
Naar analogie met bet opnemen van ~ wordt dikwijls ook een tijdseffect in

bet model opgenomen, wat tot een nog algemenere specificatie leidt:
(2.3)

waarbij 5~ bet specifieke effect van jaar t voorstelt, weer met gemiddelde nul.
Bij bet eerdere voorbeeld van de produktiviteit van de landbouwbedrijven kan
men bij ~ denken nan bet gezamenlijke effect van de niet expliciet opgeno-
men, jaarspecifieke factoren als het weer en de conjunctuur en iedere andere
voor alle bedrijven gelijkelijk werkende invloed. Het opnemen van 3, naast v~
compliceert de analyse uiteraard enigszins en omdat in de meeste praktijkge-
vallen de ontwikkeilng van jaar tot jaar geleidelijk is maar de variatie over de
waarnemingseenbeden naar verbouding groot, wordt 3, veelal weggelaten zon-
der dat dat een ernstige specificatiefout oplevert.
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3. SCHATTINGSASPECTEN

Hoe moet model (2.3) worden geschat? Dat hangt af van de wijze waarop de
y~ en de ~ worden opgevat, vast of stoclwstisch. In bet vaste-effectenmodel
(VEM) worden de ~ en de c5, opgevat als vaste, te schatten parameters, en in
bet stochastische-effectenmodel (SEM), ook wel bet variantie-componenten-
model geheten, als onafbankelijke trekkingen nit twee kansverdelingen, ieder
met verwachting nul, een die de y~ genereert, en een de 3~. In dat geval zijn al-
leen de varianties van die kansverdelingen (a~ en o~) de te schatten parame-
ters. Anders gezegd, in het VEM bestant de constante term uit drie componen-
ten (/~1 + v~ + c5~ in plaats van ~81),en in bet SEM de storingsterm; in pinats van
uit e,,~ zoals in (2.1) bestaat hij nu uit ~ + Y~+ ~
Ret schatten van het VEM is een eenvoudige zank; omdat de y~ en de 5~

vaste parameters zijn, is bet VEM niets anders dan cen gewoon regressiemodel
waaraan N+ T dummy-variabelen zijn toegevoegd, corresponderend met de
regressieco~ffici~nten Yi~ ..., y~ en tt

5l, ~ ~-. De enige complicaties worden
veroorznakt door de restricties dat de y~ en de c5~ ied~r tot nul optellen, en dat
N+ Teen groot getal kan zijn zodat de computer bet niet meer aan kan. Beide
problemen kunnen worden opgelost door, in plaats van model (2.3), model
(2.1) te scbatten nadat de data de zogenaamde covariantietransformatie beb-
ben ondergnan, wnarbij y,,~. vervangen wordt door ~ ~Y.t+Y.. (een punt
op de plaats van een index geeft bet gemiddelde over die index nan), en ieder
van de elementen van x,,~ op analoge wijze is bewerkt; de constante term wordt
weggelaten. Ret is eenvoudig aan te tonen dat beide methoden, (2.3)
rechtstreeks scbatten of (2.1) na de covariantietransformatie, dezelfde scbat-
ter fi voor /1 oplevert. (In bet eenvoudiger model (2.2) volstnat de transforma-
tie van y,,~ tot ~ en analoog voor de ~ Schattersvoor de ~ en de ~
worden vervolgens gevonden door de residuen Y,?t — x,~j3 te middelen over
respectievelijk de tijd en de waarnemingseenbeden.
Lastiger is bet scbatten van bet SEM. Zoals gezegd is het SEM een regressie-

model met een samengestelde storingsterm. Noem die ~ dan geldt

Yn + ~ + ~, (3.1)

zodat

covariantie ~ u,,~,) — a2 cx~/cr~ m = n, s* t
m*n,s=t (3.2)
m*n,s*t

Ter vergeiiking: bij gewone regressie is die covariantie geiik nan a~ (als m = n
en s= t) of 0. Er treedt dus beteroskedasticiteit en afbankelijkbeid op, en de
juiste scbattingsmethode is die van de gegeneraliseerde kleinste kwadraten
(GKK). Om die te kunnen toepassen moet de covariantie tussen ieder van de
storingen bekend zijn (aitbans op een scalaire factor na), en dat is natuurlijk
niet het geval: afgezien van de factor o~ komen in (3.2) de onbekende verbou-
dingen cx~/a~ en voor. Een twee-staps-procedure is dan nodig: eerst moe-
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ten voor deze grootheden (asymptotisch rake) schatters worden gevonden, en
vervolgens kan, gebruik makend van de gevonden waarden, in de tweede ron-
de de GKK-schatter voor /? worden berekend. In de literatuur over dit onder-
werp is nogal wat aandacht besteed aan de vraag hoe de variantiecomponen-
ten en cr~ moeten worden berekend; zo onderscheiden Maddaila en Mount
(1973) elf inethoden en onderwerpt Baltagi (1981) negen methoden nan een
vergelijkende studie. In wezen maakt de keuze niet zoveel uit wnar het de
schatting van ~ in de tweede ronde betreft. Een goede~n eenvoudige methode
is het VEM te schatten en de daaruit berekenbare variantie van de schattingen
van de ~ te gebruiken als schatting voor o~, en die van de 3,, voor ~ (zie bij-
voorbeeld Amemiya, 1971, Mazodier, 1972).
Uit het geval m=n, s!=t,in (3.2) blijkt dat het SEM impliceert dat de sto-

ringen in dit model, voor een gegeven waarnemingseenheid maar voor ver-
schillende tijdstippen, eenzelfde covariantie hebben. Hoever die tijdstippen
uit elkaar liggen speelt geen rol. Nnast het eerder genoemde bezwaar tegen
model (2.3) versus (2.2) (gecompliceerder zonder dat dat veel oplevert, want

a~ in de praktijk) is dit een tweede bezwaar: atbankelijkheden over de tijd
zijn bevredigender te modeileren dan (impliciet) is gebeurd door bet invoeren
van het tijdseffect 5~.

4. SEM OF VEM?

Gegeyen deze bespreking van de schattingsaspecten van SEM en VEM resteert
de vraag: welk model moet een onderzoeker nu kiezen? Deze vraag, die reeds
in de variantie-analyse de nodige aandacht heeft gekregen (Scheff~, 1959,
Searle, 1971), is ook in de econometrische literatuur uitgebreid besproken. De
voordelen van het VEM zijn duidelijk: het is eenvoudig te schatten, en een on-
derzoeker die het SEM wil schatten zal — zie boven — er goed aan doen eerst
het VEM te schatten om aan schattingen voor en cx~ te komen. Bovendien
wordt bij het SEM verondersteld dat de y~ en ~ onafliankelijke trekkingen uit
een kansverdeling zijn — dat wil zeggen, ook onafhankelijk van x,,~. Als aan
die veronderstelling niet is voldaan, doet zich dus het fenomeen voor van af-
hankeijkheid tussen de verkiarende variabele in een regressie en de sto-
ringsterm. Dit leidt, zoals in ieder econometrieleerboek is beschreven, tot
schatters voor /1 die asymptotisch niet-rnak zijn (dat wil zeggen, niet nnar de
ware waarden toegaan als het nantal waarnemingen naar oneindig toegaat) en
daarom niet voldoen nan de zwakste en tegelij k meest essentiele eis die aan een
schatter gesteld kan worden.
De veronderstelling van onafhankelijkheid is in de praktijk vaak dubieus.

Zo is het, bij het voorbeeld van de landbouwbedrijven, mnar de vraag of de
kwaliteit van de leiding van een bedrijf ongecorreleerd is met alle verklarende
variabelen! Ret is duidelijk waarom dit afhankelijkheidsprobleem bij het
VEM niet bestaat: bij het berekenen van fi wordt de covariantietransformatie
toegepast, waarmee de ~ en 3~ worden ge~1imineerd_ en daarmee ook ieder
probleem dat zij kunnen veroorzaken.
Dit alles suggereert uniforme superioriteit van VEM. Dat is echter niet zo.

Om dit in te zien is het het gemakkelijkst bet eenvoudige model (2.2) te bezien.
Bij het schatten hiervan onder de VEM-specificatie gnat bet om transforma-
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ties als

(4.1)

zodat uiteraard
T

~ y~=O, (4.2)
t= 1

voor n = 1, ..., N. Er zijn dus N restricties op de waarnemingen geintrodu-
ceerd, oftewel, er zijn in zekere zin N van de in totaal NT wnarnemingen ver-
dwenen. Ret enige dat van y,~. meedoet is het verschil met y,2, het tijdsgemid-
delde; dat gemiddelde zelf speelt geen rol. De VEM-schatter verwnarloost dus
bij het schatten van fi alle kennis die uit het rechtstreeksvergeiiken van indivi-
duen kan worden afgeleid. Onder de VEM-specificatie werkt men, kortom,
met minder informatie dan oorspronkelijk beschikbaar — een deel daarvan
wordt namelijk gebruikt voor het schatten van de y,~ — en de prijs hiervoor is
een geringere nauwkeurigheid van de schatter f~.
Men kan vrij eenvoudig afleiden dat het schatten van (2.2) onder de SEM-

specificatie ook kan worden geinterpreteerd als het schatten van (2.1) na een
passende transformatie. Deze luidt:

Y~nt~Ynt ePyn. =Y~~+ (1 — P)y~ (4.3)
(en weer analoog voor de ~ met ~ een grootheid die van ~ afhangt:

Uit (4.3) blijkt dat de SEM-schatter aan de tijdgemiddelden y~ wel een
zelfstandige rol toekent (naast het ontdoen van y,~ van zijn tijdgemiddelde, zie
(4.1)) en daarom in het algemeen nauwkeuriger zal zijn.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het hier om een voordeel gnat dat

zich in principe aileen voordoet bij weinig waarnenaingen in de tijd; immers,
het nantal onafhankelijke waarnemingen bij VEM (versie (2.2)) is (T— 1)/T
maal dat bij SEM, en als Tmaar groot genoeg wordt worden beide modellen
equivalent. Nu zal bij veel panels T niet al te groot zijn, en lijkt SEM in het
voordeel. Ret is niet goed mogelijk om de nauwkeurigheid van /~ onder VEM
ten opzichte van die onder SEM langs wiskundige weg te vergelij ken, omdat
de laatste een moeilij k te kwantificeren onzekerheidsfactor bevat als gevolg
van het feit dat voor een schatting moet worden gebruikt, wat nauwkeu-
righeid kost.
Dit alles suggereert dat er geen a priori reden is om SEM of VEM te verkie-

zen: de onderzoeker zou beiden kunnen hanteren, en kiezen wat hem het beste
bevalt, zolang hij tenminste geen inhoudelijke keuzegrond heeft: het kan voor
de hand liggen om bij sommige panels VEM te kiezen (een onderzoeker kan
zeer wel geYnteresseerd zija in de specifieke effecten van Groningen, Friesland,
enz.), en om bij andere panels SEMte kiezen — de specifieke effecten van een
paar duizend aselect getrokken ge~nqueteerden zullen over het algemeen niet
erg interessant zijn. Erg hard is dit allemaul niet, en het mag dan ook geen ver-
wondering wekken dat het verschil tussen beide schatters in de literatnur de
nodige aandacht heeft gekregen. Dezenandacht richtte zich op de zwakke plek
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in SEM, namelijk de veronderstelde onafhankelijkheid van de y~ en de x,,~.
In een opmerkeiljk artikel vraagt Mundlak (1978) zich af waarom er fiber-

haupt twee schatters bestaan voor in wezen hetzelfde model, en laat vervol-
gens zien dat er maar ~n schatter is. Voor deze verrassende conclusie is het
nodig de onafhankelijkheid van de ~ en de X,,t te vervangen door een explicie-
te afhankelijkheid:

(4.5)

met x,~ de vector van gemiddelden (over de tijd) van de elementen van x,~, it
een co~ffici~ntenvector, en ~ een storingsterm, met verwachting nul en onaf-
hankelijk van x. Ms men (2.2) met (4.5) uitbreidt, is het een kwestie van enige
algebra om te laten zien dat 4 onder SEM geiik is nan 4 onder VEM. Boven-
dien kan ook it eenvoudig worden geschat. en kan de hypothese it = 0 worden
getoetst; als die hypothese niet behoeft te worden verworpen was de oorspron-
kelijke onafhankelijkheidsveronderstelling toch houdbnar, en mag men de
SEM-schatter gebruiken.
Een andere toets op de onaffiankelijkheid, die niet gebaseerd is op het ver-

band (4.5) tussen het specifieke effect en het gemiddelde van een aantal onaf-
hankelijke variabelen, wordt gegeven door Rausman (1978). De (asymptoti-
sche) gelijkheid van de VEM- en de SEM-schatters betekent dat het verschil
tussen beide een indicatie over de juistheid van de onafhankelijkheidsveron-
dersteiling oplevert. Hausman lnat zien hoe uit dit verschil een eenvoudige
toets is af te leiden.
Is er eenmaal afhankelijkheid geconstateerd, dan lijkt VEM het aangewezen

model, en dat is het in de meeste gevallen ook. Er zijn echter twee redenen die
tegen VEM kunnen pleiten. De eerste is de al eerder genoemde onnauwkeurig-
heid als gevolg van de beperkte rol die de tijdgemiddelden spelen (zie (4.1)).
De tweede reden is de mogeiike aanwezigheid van verklarende variabelen die
over de tijd niet veranderen; als die variabelen worden getransformeerd vol-
gens (4.1), worden ze identiek nul. Datzelfde gebeurt met de effecten, en dat
was daarbij precies de bedoeling; maar het elimineren van tijd-invariante van-
abelen kan een verlies zijn omdat de onderzoeker juist in hun invloed is geinte-
resseerd.
Een voorbeeld van zulk onderzoek wordt geleverd door een variant van de

eerder genoemde studies naar de invloed van schoolopleiding op inkomen.
Deze luidt:

y~~=x,fl+z~a-i- yn+8nt, (4.6)

waarin y,,~ weer het inkomen van individa n in het jaar t nangeeft, en z,, het
aantal jaren schoolopleiding; de co~ffici~nt a geeft dus de bijdrage nan, aan
het jaarinkomen, van een jaar scholing, en is de meest interessante grootheid
in dit model. Nu zijn y~ en z,, waarschijnlijk gecorreleerd (y,~ was eerder al
geYnterpreteerd als ‘ability’, en als je daar veel van hebt zul je ook wel een Ian-
gere opleiding volgen), dus SEM is onbruikbaar, maar VEM ook: dan zou z~
verdwijnen. Dit probleem is door Griliches (1977) opgelost door middel van
een zogennamde instrumentele vaniabele: stel dat van ieder individu nog een
vaniabele (zeg: h,,) bekend is die niet met y~ en e,,~ correleert maar wel met z,~,
dan volgt uit (4.5), als we eenvoudigheidshalve het stuk x~j3 weglaten en aan-
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nemen dat alle y,, en z~ in afwij king van hun totale gemiddelden zijn gemeten,

(4.7)

en dus

iN iN
=
1—h~ + 1N~h~(y~-I-e~) (4.8)KN~

1J N~1

oftewel, als we steekproefcorrelaties met r nangeven:

rhy=rh~a+r~y+r~g (4.9)

in voor de hand liggende notatie. De laatste twee correlaties zijn volgens ver-
onderstelling geiik aan 0, zodat het gebruik van het instrument h het mogelij k
mnakt een zuivere en asymptotisch rake schatier voor a af te leiden:
= I%,/r~Z.
Als instrument gebruikt Griliches (1977) een variabele die betrekking heeft

op de achtergronden van het gezin van individu n. Ret is daarbij de vraag of
deze variabele inderdand niet met y~ correleert. Een verwante oplossing voor
het probleem is recentelijk aangedragen door Rausman en Taylor (1981). Zij
beschouwen die elementen x0,~. van x,,t die nietmet y,~ correleren (zo die er zijn,
anders heeft het geen zin), en gebruiken die op twee manieren: x~ — x0,~ wordt
op de gewone manier (VEM) gebruikt om /1 te schatten, en de bij VEM ver-
wnarloosde x0,, wordt gebruikt als instrument om a te schatten: nan de eis van
onathankelijkheid van ~ en y~ (en dus ook van X1)~ en ~) was immers tevo-
ren per assumptie voldaun. De structuur van de data levert dus een instrument
op ‘natuurlijke’ wijze. Ret artikel van Rausman en Taylor, dat verschiilende
onafhankelijkheidstoetsen bespreekt en een aantai asymptotisch meest nauw-
keurige schattingsmethoden presenteert, laat zien hoe het SEM een aantal pro-
blemen waar het VEM op stukloopt, alsnog kan oplossen.

5. VARIANTEN EN ANDERE MODELLEN

Ret voorgnande mag de indruk hebben gewekt dat de econometrie van de pa-
neldata identiek is met de analyse van het VEM of het SEM. Dit is allerminst
het geval, hoewel genoemde modellen vanwege hun eenvoud wel de meeste
toepassing hebben gevonden, en bespreking ervan een aantal problemen ii-
lustreert waarinee de econometrist zich bezig houdt.. In deze paragraaf worden
een nantal varianten kort besproken, en enige andere modeilen getoond.
Het VEM is een model waarmn de constante term (fir) in drie~n wordt op-

gesplitst. Een voor de hand liggende uitbreiding is om alle elementen van ~6,
dus ook de ‘echte’ regressieco~ffici~nten, op dergellike wijze te differenti~ren.
Aldus verkrijgt men het zogenaamde Variabele-Co~ffici~nten-Model (VCM).
Logisch gezien is de stap van VEM naar VCM een kleine, maar conceptueel is
er nogal wat verschil: ~ representeert het niveau-effect van aile niet expliciet
opgenomen, voor n specifieke invloeden, terwijl bij het VCM wordt veron-
dersteld dat eenheid n op een eigen wijze reageert op de regressoren.

Bij het VCM worden weer een vaste en een stochastische versie onderschei-
den; zie bijvoorbeeld Malinvaud en Milleron (1970), Swamy (1971), Rsiao
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(1974, 1975), waarin zowel een twee- als drie-componentenmodel (analoog
aan (2.2) en (2.3)) wordt behandeld. Een variant hierop is het door Wansbeek
en Kapteyn (1978, 1982) ontwikkelde model

Y,,t = x,1’j) + z1
2,, a~. +z=~a

2,,+ s,,,, (5.1)
met zr,, en Z2t vectoren van, respectievelijk, tijd-invariante en tijd-afhankelijke
variabelen, en a~ en a2,, vectoren van regressieco~ffici~nten. Model (5.1) is
een generalisering van (4.6) en (2.3) en van ailerlei andere modellen voor het
analyseren van variabelen met dubbele index. Zie Wansbeek (1980) voor een
uitgebreide bespreking van de schattingstechnische aspecten van dit model.
Tot nu toe is het aspect ‘tijd’ behandeld op een manier die volkomen ana-

bog is aan het aspect ‘waarnemingseenheid’. Er is natuurlijk een ~essentieel
verschil en dat is, dat processen in de tijd gewooniik met een zekere geleide-
lijkheid plaatsvinden: de waarde van een variabebe op tijdstip t wordt mede
bepaald door zijn waarde op t— 1. Dan wordt (2.3):

y,~ =xA,13 +Yn,t. 1a+ i’,, + £5~+ ~ (5.2)
dus (2.2) met de vertrnagde endogene variabele (y) abs extra regressor opgeno-
men. De co~ffici~nt a, 0 ~ a< 1, geeft aan in welke mate de vorige waarde van
y de huidige waarde bepanlt. De interpretatie van de co~ffici~ntenvector /3 van
de ‘gewone’ regressor x behoeft daardoor wat verfijning: /3 geeft de invboed
van x aan naast die van de vertraagde endogeen; in een toestand van evenwiclit
(y,,~= y,,,~-1 ~ volgt, door invubling hiervan in (5.2), dat de invboed van
x gebijk is nan fi/(1 — a):

y,,*=x,,t/3+y,,*a+ 1’~+ 5~+ ~ (5.3)

oftewel

Rierom wordt /3/(1 — a) wel de vector van Iange-termzYnco~ffici~nten genoemd,
en ~6die van de korte-termUnco~ffici~nten.
Uit de econometrische literatuur (bijvoorbeeld Theil, 1971) bbijkt dat mo-

deblen met vertraagde endogenen lastiger te hanteren zijn dan gewone model-
len, en dit geldt a fortiori voor de wat meer gecompbiceerde modelben zoabs
hier beschouwd. Ret voert te ver om deze problemen hier uit te werken. Er zij
volstaan met de constatering dat ook bier een VEM- en een SEM-versie kun-
nen worden onderscheiden, en dat het voor beide versies niet-triviaal is om
nauwkeurige en asymptotisch rake schatters af te leiden: bij het VEM omdat
uit simulatiestudies (Maddala, 1971) en uit latere anabytische resultaten (Nic-
keli, 1981) bbijkt dat de gewone schattingsmethode voor kleine Tin hoge mate
onzuivere schatters oplevert (de onzuiverheid verdwijnt bij grote T, maar dat
is in de praktijk een schrale troost), en bij het SEM omdat dit een model is
waar tegebijkertijd de vertrnagde endogeen en afhankebijkheid tussen sto-
ringstermen optreden, wat reeds in een gewoon regressiemodel (dat wib zeggen
(5.2) voor N= 1) de analyse compliceert, zoals de gewone econometrische lite-
ratuur ons leert.
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6. ONVOLLEDIGE PANELBESTANDEN

Lag de nadruk tot nu toe, in onze bespreking en in de geciteerde artikelen, op
de aanwezigheid van een volledig panelbestand, in deze paragraaf gaan we in
op de specifieke problemen die zich bij een onvoiledig panelbestand voor-
doen. Zoals in de inleiding nangeduid, komen dergelijke bestanden vooral
voor abs men te doen heeft met een steekproef van personen of gezinnen die
herhaaldelijk worden ge~nqueteerd: er ontstaat uitval.
Er zijn twee soorten uitval met ieder hun eigen consequenties, en wel selec-

tieve en aselecte uitvab. Bij selectieve uitval hangt het wel of niet uitvailen sa-
men met de storingsterm in het model dat men wil schatten; bij aselecte uitval
is die samenhang er niet. Een voorbeeld moge dit onderscheid verduidelij ken
en laat zien dat selectieve uitval (of, in het algemeen, selectieve non-respons;
de kwestie speelt evenzeer bij een enkele steekproef) een groter probleem
vormt dan aselecte non-respons.
Bezie figuur lA. Een onderzoeker wil, geinspireerd door de discussie in pa-

ragraaf 4, ook voor Nederland de invloed van schoolopleiding op inkomen
onderzoeken. Daartoe trekt hij een steekproef, stelt de juiste vragen, krijgt
een puntenwolk (zwarte en witte stippen) en vindt, abs zijn steekproef maar
groot genoeg is en zijn model goed gespecificeerd, het ware verband, lijn I.
Een andere onderzoeker wil hetzelfde bestand anabyseren, maar vindt alleen
de groep tussen minimum en modaab relevant; able andere waurnemingen wor-
den verwijderd. Wat resulteert is bun II, en hoe groot de steekproef ook is, de
heiling van bun I wordt systematisch onderschat.
Figuur lB beschrijft de omgekeerde situatie. Een onderzoeker wil de in-

vboed van inkomen op de uitgaven ann aardgas weten, vindt ook dat alleen de

Figuur lA. Selectie op een endogeen aantal schoobjaren
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Figuur lB. Aselecte non-respons

uitgaven
aan
aardgas

groep tussen minimum en modaal meetelt, selecteert daarop, en krijgt, omdat
hij op de exogene variabele selecteert, w~1 een asymptotisch rake schatter van
het verband tussen inkomen en uitgaven aan nardgas. (Daarmee is niet gezegd
dat het dan ook een slimme nanpak is: abs je de te enqu~teren personen van te-
voren op inkomen kunt selecteren en je wibt een verband schatten, met inko-
men als exogeen, dat voor able inkomensgroepen hetzelfde is, dan is het opti-
maal om zoveel mogeiik spreiding in de inkomens te hebben om een zo nauw-
keurig mogebjike schatting te krijgen; zie bijvoorbeeld Aigner en Morris,
1979.)
De moraal is dat sebectie op de afhankelijke variabele in principe leidt tot

niet-rake schatters. Veelal zullen dan de regressieco~ffici~nten worden onder-
schat. Omdat de afhankelijke variabebe bestaat uit een systematisch stuk en de
storingsterm, is een andere en iets algemenere formulering van dit probleem:
selectie die samenhangt met de storingsterm.
Bij aselecte non-respons doet het probleem van de niet-rake schatters zich

niet voor. Bij een panel met aselecte uitval kan de onderzoeker toch web voor
wat problemen komen te staan, mnar die zijn primair rekentechnisch van
nard. Het probleem is dat van de ‘unbalanced data’ in de variantie-analyse (zie
bijvoorbeebd Searle, 1971), en dit houdt in dat de eenvoudige, in paragrnaf 3
besproken transformaties niet meer zonder meer kunnen worden toegepast.
De onderzoeker kan twee dingen doen. Rij kan, abs er niet al te veeb (aselec-

te) uitval is, able onvoiledige respondenten uit zijn dataset verwijderen en met
een voiledig bestand doorgaan. Griliches e.a. (1978) laten zien dat dit zelfs bij
een vrij groot aantab onvoiledige waarnemingen een verstandige nanpak is. Abs
er dusdoende echter te weinig (of misschien wel hebemaabgeen — denk aan ro-
terende panebs waar bijvoorbeebd ieder jaar de heift wordt ververst) respon-
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denten overbiiven, dan moet een andere aanpak worden gekozen. Deze kan
bestnan uit het toepassen van een, rekentechnisch onappetijtelijke, methode
uit de ‘unbalanced data’-theorie (zie wederom Searle, 1971), of, bij SEM, uit
het toepassen van de methode van de grootste aannemelijkheid om ~6,a~, o~
en a~ tegelijk te schatten. Bij voiledige waarnemingen is deze methode uiter-
aard ook beschikbaar (Amemiya, 1971) maar door zijn iteratieve karakter
niet aanbevelenswaardig, gegeven het bestaan van veeb eenvoudiger, equiva-
lente methoden (tenzij men het eenvoudige model (2.2) wil schatten en over
een programma abs LISREL beschikt); bij onvoiledige waarnemingen ver-
dwijnt dit nadeeb en lijkt toepassing van de grootste-aannemelijkheidsmetho-
de zinvol. Veel ervaring is er overigens nog niet. Wansbeek en Kapteyn (1981)
beiden de relaties af waaraan de meest aannemelijke schatters in het SEM bij
onvoiledige waarnemingen moeten voldoen, en Bk~rn (1981) past de methode
toe op een paneb afgeleid uit het Noorse budgetonderzoek waarin 209 respon-
denten in 1975 en 1976 meededen, en 209 anderen in 1976 en 1977. Door deze
simpele structuur wordt het berekenen van de meest aannemelijke schatters
vereenvoudigd.
Bezien wij nu het probleem dat optreedt bij sebectieve uitval. Zoabs nangege-

yen leidt verwaarbozing van dit probleem tot een systematische vertekening
van de regressieco~ffici~nten. Wil men tot juiste resultaten komen, dan is in-
formatie nodig over het proces dat de uitvab genereert, en dit is de lijn die de
baatste jaren in de econometrische literatuur is gevolgd (bijvoorbeeld Reck-
man, 1976, 1979): het te schatten model wordt uitgebreid met een relatie die
aangeeft welke factoren het wel of niet responderen bepalen. Een dergelijke
responsvergelijking ziet er abs volgt uit. De te verkbaren variabele is dicho-
toom: wel of geen respons, en de verklarende variabelen zijn gewoonbijk een
nantal sociaab-economische kenmerken van de respondenten en non-respon-
denten, zoabs inkomen, het wel of niet in een grote stad wonen, en leeftijd.
(Zie bijvoorbeeld Van de Stadt en Wansbeek (1982) voor een toepassing.) Ook
heeft de responsvergelijking een storingsterm, en wanneer die correleert met
die van de oorspronkelijke relatie is er selectieve non-respons. Er zijn metho-
den ontwikkeld om de covariantie tussen die storingen te schatten, waarmee
de aanwezigheid van selectiviteit, zo die niet meteen duidelijk is zoals in figuur
IA, kan worden getoetst.
Een methode om voor selectiviteit bij uitval in panels te corrigeren is gege-

yen door Rausman en Wise (1979). Dit artikel, dat in 1980 bekroond is abs de
beste in ‘Econometrica’ gepubbiceerde empirische studie in de voorafgaande
vijf jaar, baat zien hoe model (2.2) kan worden uitgebreid met een responsver-
gelij king en hoe optimale schatters er uitzien. Een interpretatie van het ge-
bruik dat wordt gemnakt van de extra-informatie, afkomstig van de respons-
vergelij king, is in figuur 2 aangegeven. De wnarnemingen (zwarte stippen) in
deze figuur zijn dezelfde abs in figuur lA. Uit die figuur bleek dat gewone re-
gressie tot een onjuiste lijn (lijn II) leidde. Bij gewone regressie wordt de som
van de kwadraten van de afstanden tussen de punten en de regressielijn in ver-
ticale zin geminimaliseerd. Door de afstanden niet verticaal, maar onder een
bepaalde hoek te meten, is het mogelijk op grond van een selectieve steekproef
de juiste regressiebijn (bijn I) te vinden; zie figuur 2. De extra informatie uit de
responsvergebijking geeft nu aan hoe groot deze hoek moet worden gekozen.
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Dat het niet gaat om academische spieberei maar om belangrijke effecten
blijkt uit een eerder artikeb van Rausman en Wise (1976). Zij her-analyseerden
de uitkomsten van het ‘New Jersey Negative Income Tax Experiment’, een
miljoenen doblars duur sociaal experiment waarin de reactie, vooral ten aan-
zien van arbeidsmarktgedrag, van individuen op alternatieve sociabe-zeker-
heidsmaatregelen wordt nagegaan. Rekening houdend met sebectiviteit vonden
zij aanmerkelijk grotere effecten van inkomensmaatregelen op bet arbeidsnan-
bod dan in eerder onderzoek. Verwaarlozing van selectiviteit kan tot verkeer-
de beleidsbeslissingen beiden.

7. CONCLUSIE

In dit artikel is getracht aan te geven hoe de econometrie met panebs omgaat.
De behandeling was niet-technisch en weinig diepgravend, en verwaarboosde
een aantal interessante aspecten; zo is bijvoorbeeld niet gesproken over het
voorspelben met panels (Rester, 1978, Wansbeek en Kapteyn, 1978, Taub,
1979), rekentechnische aspecten (Wansheek, 1980) of Wet werken met kwalita-
tieve data. Dit lnatste aspect is door Chamberlain (1980) behandebd voor het
geval waury,,~ alleen de waarden 0 of laanneemt. Er blijkt dan een verband te
kunnen worden gelegd tussen het SEM en het zogenaamde log-linenire model,
een veelgebruikte methode om frequentietabellen te analyseren (zie bijvoor-
beeld Fienberg, 1977). Ropebijk heeft dit artikel duidelijk gemaakt dat het
analyseren van panel-gegevens in de econometrie in voile ontwikkeling is.

aantal schoobjaren
Figuur 2. Correaje voor selectieve non-respons
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14. Steviger meten met een latent model

I.W. MOLENAAR

SAMENVATrING

In de gedrags- en maatschappijwetenschappen is bet meten niet gemakkeijk: zodra menseiik ge-
drag in het geding is wordt bet lastig om waarneming op bevredigende ~jze te reduceren tot toe-
kenning van getallen. Door deze toekenning te baseren op een meetmodel, dat geobserveerd ge-
drag relateert ann een onderliggende theorie, wordt duideiiker zichtbaar of de verkregen getallen
inderdand een zinvolle meting voorstellen.
Deze gedachte wordt uitgewerkt ann de hand van latente-trekmodellen voor ~ndimensiona1e

meting van attituden; demodellen van Guttman, Mokken en Rasch worden in dit licht besproken.
Daarna wordt een algemene evaluatie geschetst van de genoemde modellen die met kiassieke fac-
toranalyse en testtheorie worden vergeleken. Tot slot volgt een toepassing op attituden van leer-
lingen ten opzichte van hun kiasgenoten.

1. INLEIDING: METEN IS MET GEMAKKELIJK

‘Wat heet wetensehap’ werd door de Nederlandse bewerkers van Chalmers
(1976) gekozen als pakkende vertaling van ‘What is this thing called science?’
Uit de ondertitel blijkt dat het boekje gaat ‘over aard en status van de weten-
schap en haar methoden’; globaal weergegeven is het een inleiding over de
denkbeelden die ult onvrede met het inductivisme werden ontwikkeld door
Popper, Lakatos, Kuhn en enkele anderen. 1k vond na lezing mijn vooroorde-
len bevestigd dat wetenschapsfilosofen het voortdurend over GalileY en
Einstein hebben, of in elk geval over de rol van empirie en theorie bij een paar
grote ontdekkingen in de sterrenkunde en in de natuurkunde. Ook het grote
publiek denkt bij wetenschap aan een laboratorium of een sterrenwacht.
Maatschappijwetenschappen en gedragswetenschappen stemmen niet met dit
beta-beeld overeen, en worden in de publieke opinie met nogal wat wantrou-
wen bejegend: is dat wel ‘echte’ wetenschap?
Men kan zich afvragen of die ‘zachtere’ disciplines over niinder groei van

onomstreden kennis beschikken door hun jongere leeftijd, door hun maat-
schappelijk-economische rol of zelfs door een gemiddeld lagere intelligentie
van hun beoefenaren. Hoewel ik persoonlijk een tot gamma afgedwaalde beta
ben, lijkt het mij volstrekt zinloos de bloei van de gamma-wetenschappen te
willen bevorderen door er een natuurwetenschappelijk stempel op te drukken:
het object van onderzoek is wezenlijk anders, en de methoden van onderzoek
dienen daarmee rekening te houden. Deze lange inleiding heeft alleen ten doel
een context te geven aan mijn centrale thema ‘meten is niet gemakkelijk’: zo—
dra menselljk gedrag in het geding is wordt het erg lastig om waarneming te re-
duceren tot toekenning van getallen. Soms is het daarom verstandig van getal-
toekenning af te zien en verdient verbale en impressionistische beschrijving de
voorkeur. In andere gevallen zou dit evenwel een te groot verlies aan compac-
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te, verifieerbare en overdraagbare informatie betekenen. Het gaat er dan om
de problemen bij de meting zo zorgvuldig mogelijk te behandelen en daarmee
de bij de reductie tot getallen opgelopen schade zo beperkt mogelijk te hou-
den.
Dit artikel beoogt globaal na te gaan hoe de meting van mensen, en in bet

bijzonder van menselijke attituden, kan worden verbeterd door gebruik te ma—
ken van meettheorie en meetmodellen. Zekere technische aspecten van bet be—
grip ‘kwaliteit van de meting’ zullen nan de orde komen. Daarbij mag niet
worden vergeten dat die kwaliteit ook in sterke mate bepaald wordt door in-
houdellike vragen omtrent het begrip dat men bedoelt te meten en door de
zorgvuldigheid waarmee de te meten persoon of groep van personen gestimu-
leerd wordt om welgelnformeerde, eerlijke en betrouwbare antwoorden te ge-
yen. Een mefing die daar geen aandacht nan schenkt is gedoemd te falen, ook
als er een mooi wiskundig schaalmodel is gebruikt. Hoewel inhoudelijke te-
kortkomingen van dit type soms via-de wiskundige analyse aan het licht ko-
men, is dit zeker geen regel.

2. MEETMODEL ALS ZELFCONTROLEREND INSTRUMENT

‘Measurement is the assigning of numbers to individuals in a systematic way
as a means of representing propertiesof the individuals. Numbers are assigned
to individuals according to a carefully prescribed repeatable procedure’. Bij
dit citant uit Allen & Yen (1979) valt allereerst op dat de getallen eigenschap—
pen ‘representeren’. Dit wordt in de meettheorie gepreciseerd tot de eis dat be-
paalde relaties tussen de toegekende getallen corresponderen met empirische
relaties tussen de gemeten objecten (hier personen, maar dat is niet essentieel).
Bij nominaal meetniveau (rugnummers) geldt dat alleen voor de ongelijk-
beidsrelatie, bij ordinaal niveau ook de ordening, bij ratio-meting de verhou-
ding, enz. I-let is een probleem dat er bij veel eigenschappen in de gamma-we-
tenschappen maar weinig mogelijkheden zijn om empirische relaties van deze
aard direct vast te stellen. Toch is het ook dan wenselijk de meetprocedure zo
in te richten dat er mogelijkheden ontstaan om de kwaliteit van de getaltoe-
kenning te onderzoeken en waar nodig te verbeteren. Daardoor ontsnapt de
onderzoeker aan bet gevaar van fiatmeting en extreem operationalisme (‘deze
test meet politieke progressiviteit omdat ik dat zeg’ of ‘intelligentie is wat deze
test meet’), waarbij de meting bij voorbaat onaantastbaar wordt verklaard en
haar tekortkomingen niet voor onderzoek vatbaar zijn.
Een meetmodel is kort gezegd een soort theorie van de meetprocedure, die

vastlegt hoe het manifeste gedrag van de te meten persoon is gerelateerd aan
een verondersteld onderliggend proces—dat latent (niet direct observeerbaar) is.
Daarbij moet het meetmodel zo specifiek zijn dat,
a. mogelijke statistische parameters van bet onderliggende proces kunnen

worden gesehat;
b. er zekere restricties voor bet manifest gedrag uit voortvloeien, die empi-

risch kunnen worden getoetst.
Wordt bet meetmodel bij deze toetsing weersproken, dan was bet een ver-

keerde theorie en beschikt de onderzoeker dus niet over metingen. Is bet mani-
fest gedrag conform ann de restricties afgeleid uit bet meetmodel, dan be-
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schikt de onderzoeker over zowel een theorie als metingen en als de toetsing
voldoende streng was (waarover later meer) dan kan in beide vertrouwen wor—
den gesteld. Merk op dat de meting in deze conceptie een toeg~ft van de theorie
is: pas als de theorie klopt zijn er metingen die de naam metingen waard zijn.
Aan de hand van een voorbeeld zullen wij de verschillende stappen bij de

confrontatie van meetmodel en waarnemingen in het volgende toellchten.
Voor een uitvoeriger uitleg raadplege men bijvoorbeeld Dawes (1972).

3. ATTITUDEMETING VOLGENS GUTTMAN

‘Attitudes can be measured’ was de triomfantelijke titel van een artikel van
Thurstone (1928), waarin hij een meetmodel voorstelde dat via paarsgewijze
vergelij king van stimull tot schaling van stimuli op een continufim voor een la-
tente attitude leidde. De toekenning van schaalwaarden aan respondenten is
evenwel niet in het meetmodel opgenomen. Toch wordt de techniek nog in tal-
rijke inleidingen over schaalconstructie besproken, hoewel de dataverzame—
ling vrij moeizaam is en de meetmethode zelden meer voor attitudemeting
wordt toegepast. Hier kiezen wij daarentegen de Guttman—schaal als voor-
beeld van een meetmodel, eveneens verouderd, maar ten eerste eenvoudiger en
ten tweede nauwer verwant aan de hierna te bespreken andere latente-
trekmodellen. In Molenaar (1982a) heb ik de Guttman-procedure vergeleken
met het sorteren van aardappels door deze over een serie zeven met toenemen—
de maaswijdte te leiden: de kleinste vallen al door de eerste zeef, de iets grotere
door de tweede, enzovoorts totdat de grootste aardappels zelfs op de grofste
zeef blijven liggen. Met een te meten persoon als aardappel en een zeef als een
met eens/oneens te beantwoorden uitspraak is de analogie alleen verstoord
doordat de items niet in opklimmende volgorde plegen te worden nangeboden
en elke persoon elk item beantwoordt (een eenmaal gevallen aardappel bereikt
de grovere zeef niet).
Het meetmodel van Guttman veronderstelt dat elk item i resp. elke persoon

v correspondeert met ~n vaste positie ~ resp. ~ op een verondersteld latent
continuum voor de te meten eigenschap. Wanneer ~,) ~, is persoon v het met
item i eens (score 1), wanneer ~ ~ oneens (score 0). De schatting van perso-
nen ~n items bestant in dit geval uit de gemeenschappelijke ordening van per-
sonen en items. De restricties van het meetmodel houden in dat iemand die het
met totaal Y van de items eens is, volgens het model precies de Y gemakke-
lijkste items met eens en de overige met oneens beantwoordt: een respondent
met een ander scorepatroon weerspreekt het model. De toetsingsprocedure is
dus erg eenvoudig: orden alle k items naar dalend nantal personen met het
eens-antwoord, dan moet elke persoon eerst een aantal enen en vanaf een ze-
ker item uitsluitend nullen vertonen. Van de

2k mogelijke antwoordpatronen
zijn er dus slechts k + 1 volgens het model toelaatbaar. Omdat het model de-
terministisch is, zijn uitzonderingen niet toegestaan.

4. LATENTE—TREKMODELLEN

In de algemene inleiding op het begrip latente trek bij Lord & Novick (1968,
par. 16.1) staat o.m.: ‘Any theory of latent traits supposes that an individual’s
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behavior can be accounted for, to a substantial degree, by defining certain hu-
man characteristics called traits, quantitatively estimating the individual’s
standing on each of these traits, and then using the numerical values obtained
to predict or explain performance in relevant situations ... .). Much of psy-
chogological theory is based on a trait orientation, but nowhere is there any
necessary implication that traits exists in any physical or physiological sense.
It is sufficient that a person behaves as if he were in possession of an amount
of each of a number of relevant traits and that he behaves as if these amounts
substantially determined his behavior (...) The psychologist who wishes to
use an examinee’s responses to a mental test to make inferences about his psy—
chological traits must have some knowledge of how psychological traits deter-
mine or are related to examinee’s responses.
De trek wordt latent genoemd omdat zij niet direct observeerbaar (verbor-

gen) is; het is een algemeen en platonisch begrip dat zich alleen indirect mani-
festeert in de concrete reactie op specifieke items. In de meeste modellen over
de relatie tussen trekken en items postuleert men lokale onafhankelzjkheid: in
de deelverzameling van personen die op elke relevante trek dezelfde waarde
hebben is de kansverdeling van de antwoorden tussen items stochastisch onaf-
hankeiik; zij wordt alleen veroorzaakt door toevallige storingen. Die deelver—
zameling is, door het latente karakter van de trekken, uiteraard nooit in con—
creto te bepalen. In de verzameling van alle personen is er uiteraard juist een
positieve afhankelijkheid tussen de items: weet ik dat iemand al enige items
positief heeft beantwoord, dan zal hij/zij wel een gunstige positie op de rele-
vante latente trek(ken) hebben en verwacht ik dus ook relatief veel positieve
antwoorden op de overige items.
De assumptie dat een test door slechts ~n latente trek wordt bepaald (unidi-

mensionaliteit) is nu nogal ingrijpend: geen enkele andere eigenschap van de te
meten personen mag nog systematische invloed op de antwoorden uitoefenen.
Toch streeft men naar een dergeiike eerlijke en ongecontamineerde meting,
o.m. omdat het onethisch is als een test naar by. geslacht of ras zou discrirni-
neren, of omdat het resultant op een test voor rekenvaardigheid niet door taal-
kennis of leessnelheid zou moeten worden beinvloed. Daarmee is alleen be-
doeld dat personen van gelUke vaardigheid (ongeacht hun ras, sexe, taalkennis
of leessneiheid) ook dezelfde score behoren te krijgen; het is dus best mogeiik
dat die vaardigheid ongelijk verdeeld is naar ras, sexe, enz., maar de itemkeu-
ze mag niet ten nadele van zo’n groep werken door een specifieke interactie
(zie ook Van der Flier, 1980). McNemar schreef al in 1946: ‘measurement im-
plies that one characteristic at a time is being quantified’. Hierbij moet oven—
gens wel worden opgemerkt dat weglating van items die niet strikt ann deze eis
voldoen, kan leiden tot een ongewenste versmalling van het te meten begrip.
Deze bandbreedte-vernauwing is trouwens een gevaar bij elke ~ndimensiona-
le schaalconstructie die te veel op de wiskundige betrouwbaarheid en te weinig
op de inhoud let: een verzameling items wanrin telkens dezelfde vraag in iets
andere bewoordingen wordt herhaald is doorgaans erg unidimensioneel, en
betrouwbaar, maar weinig valide. Wanneer we in de woorden van Lord (1980)
een test opvatten als ‘a device of obtaining a sample of behavior’, wensen we
dat deze gedragssteekproef representatief is voor het bedoelde gebruik van de
test.
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In de volgende paragrafen worden een aantal modellen besproken voor tests
bestaande uit dichotome items (twee antwoordcauegorie~n, by. goed/fout of
eens/oneens) die ~n latente trek meten en daar:in cumulatief zijn veron-
dersteld (de kans op een positief antwoord is voor elk item een niet—dalende
functie van de waarde op de latente trek).
Uit ouze assumptie volgt, dat de kans op het ja-antwoord voor elk item i een

niet-dalende functie f~{4~) van de latente eigenschap is. Men noemt f,(~) de
item-karakteristieke curve (Engels traceline). De diverse in de volgende para—
grafen te bespreken latente-trekmodellen onderscheiden zich onderling door
de assumpties die over f,{~) worden gemaakt. Deze zijn niet direct empirisch
verifieerbaar omdat ~ latent is, maar zij hebben wel observeerbare consequen-
ties, die toelaten iets over hun aannemelijkheid te zeggen.
Binnen een specifiek latente-trekmodel probeert men nu vragen te beant-

woorden zoals:
1. Wat zijn de beste schattingen voor de parameters van de items en van de
personen?

2. Vormt een gegeven item verzameling een (goede) schaal in de zin van het
model?

3. Kan ik uit een gegeven itemverzameling door stapsgewijs opbouwen of
stapsgewijs weglaten een goede schaal verkrijgen?

5. SCHAALANALYSE VOLGENS MOKKEN

Mokken (1971) introduceerde een probabilistische variant van de Guttman-
schaal: een negatief antwoord op een item met een positief antwoord op een
moeilijker item is nu niet meer strikt verboden, maar behoort zich slechts zel—
den voor te doen. Mokken drukt de mate van modelconformiteit uit via de H—
co~ffici~nt van Loevinger; voor elk paar items geldt H= 1 als de items geen
uitzonderingen op de Guttman-regel vertonen en H=0 als ze statistisch
volstrekt onafhankelljk van elkaar worden beantwoord.
Voor een uitvoerige behandeling van de Mokken-schaal raadplege men

naast Mokken (1971) bijvoorbeeld STAP User’s Manual (1980), Stokman &
Van Schuur (1980) en Molenaar (1982b,c), waarin de kritiek van Jansen
(1982) wordt beantwoord. Illustraties van de itemcurven en toelichting op de
H—co~ffici~nt vindt men behalve in de genoemde bronnen ook in Molenaar
(1982a). Hier zal alleen kort worden aangegeven hoe ook in dit geval het meet--
model dient om de kwaliteit van de meting te beschermen.
De assumpties van het model zijn dat een aselecte steekproef van n personen

autwoord geeft op k dichotome items met monotone itemkarakteristieke cur—
yen, die elkaar niet snijden en zodanig verlopen dat de genoemde H—co~ffi-
ci~nten hoog genoegzijn. Uit deze eisen volgen restricties voor de geobserveer-
de antwoordpatronen, minder streng dan die van Guttman maar voldoende
om tot een ordening van personen en items te geraken op grond van het totaal
aantal positieve antwoorden.
Omdat het model probabiistisch is, zijn die restricties niet absoluut maar

relatief: bepaalde patronen mogen niet te vaak voorkomen, terwiji zij in het
deterministische Guttman-model volstrekt niet mochten voorkomen. De mo-
notonie-assumpties worden in dit onderzoek via de H—co~ffici~nt hoogstens
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indirect op de proef gesteld; voor voorstellen voor aanvullend onderzoek
raadplege men Molenaar (1982c).
Naast ecu toets voor modelconformiteit ontwikkelde Mokken onder meer

procedures voor de stapsgewijze selectie van modelconforme items uit een
grotere itemverzameling (de punten 2 en 3 uit het slot van paragraaf 4). Merk
op dat de in punt 1 aldaar genoemde schatting van persoons- en itemparame-
ters zich hier tot een ordening beperkt, omdat Mokken slechts verdelingsvrije
eisen formuleert voor de vorm van de itemcurven. Zoals nader toegelicht in
Molenaar (1982c), zijn de modeleisen deels afhankelijk van de frequentiever-
deling van dete meten groep personen op de latente trek: het onderzoek naar
de schaalbaarheid dient dan ook plaats te vinden aan een groep personen die
representatief is voor de populatie waarop men de schaal wil gebruiken.

6. SCHAALANALYSE VOLGENS RASCH

Rasch (1960k voegt aan de assumpties van dichotome, unidimensionele, cumu-
latieve en locaal onafhankelijke items nog toe dat de totaalscore afdoende
(sufficient) is voor de latente trek ~. Dan kan worden bewezen dat de itemcur-
yen alle evenwijdig en logistisch zijn:

P (persoon v antwoordt positief op item F)— e4Ui/(l + ~

waarbij de itemparameter o, de ~-waarde voorstelt waarbij precies de helft van
de personen het item positief beantwoordt.
Voor twee items i en] geldt nu, in de verkorte notatie 9~,=e4 en s,—e~’,

Ore, 1
P(persoon v igoed en] fout) _ 1+6~, 1+O~c~~
P (persoon v i fout en] goed) 1

1+6~e, I+O~e~

Het quotient hangt niet van 6~ af, waaruit men kan afleiden dat de bepaling
van het verschil o~ — o~ tussen twee itemparameters voor elke deelgroep van
personen tot hetzelfde resultaat leidt, afgezien van steekproef—onnauwkeurig-
heid. Dit geldt ook voor verschillen ~ — ~ tussen personen bij declgroepen
van items. Deze zg. specifieke objectiviteit, het ontbreken van interactie tus-
sen items en personen, is vanuit meettheoretisch oogpunt uiterst wenselijk.
Men kan hierdoor de scores van personen die verschillende itemdeelgroepen
hebben beantwoord, achteraf vergehjkbaar maken. Zoals kort beschreven
door Molenaar (1982a) en uitvoerig door Wright & Stone (1979) en Fischer
(1974), opent dit de weg naar allerlei interessante toepassingen. De prijs duar—
voor is dat het meetmodel van Rasch strenge eisen stelt, zodat het construeren
van Rasch-schalen niet eenvoudig is. De toetsing van de Rasch-assumpties
wordt o.m. uitvoerig besproken door Van den Wollenberg (1979, 1982).
Nog sterker dan bij Mokken geldt dat cen directe vertaling van de assump-
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ties in observeerbare consequenties met problemen gepaard gnat, zodat het
lastig is om ondubbelzinnig vast te stellen of geobserveerde data aan het
Rasch-model voldoen. Er zijn mede daarom geen pasklare algorithmen om uit
een gegeven itemverzameling door stapsgewijze opbouw of stapsgewijze elimi—
natie een Rasch-conforme deelschaal te selecteren.
Het is een groot voordeel van het Rasch-model dat de schatting van de item--

parameters a, en de persoonsparameters ‘~ een statistisch welomschreven pro-
bleem is, zodat de gebruiker de betrouwbaarheid van deze schattingen kan be-
rekenen. Het algorithme voor de schatting is gecompliceerd, maar er zijn di—
verse computerprogramma’s beschikbaar, waarvan bijvoorbeeld PML van
Gustafsson (1979) zowel flexibel als nauwkeurig en snel mag worden ge--
noemd.
Een variant op het Rasch—model is dat van Birubaum, waarin de itemcurven

verschillende hellingen mogen hebben. Bij toepassing op meerkeuze-items in
vorderingen toetsen kan bovendien nog een gisparameter per item worden in-
gebouwd. In deze varianten is het totaal aantal goede antwoorden niet langer
afdoende, en is de parameterschatuing gecompliceerder. Dit model wordt uit--
voerig besproken door Lord (1980); de parameterschatting met zijn program--
ma LOGIST vereist overigens zeer grote steekproeven. Andersen (1982) gaat
in op varianten voor items met ongeii ke helling en items met meer dan twee
antwoordcategorie~n, waarbij de hellingen resp. categorie-afstanden tevoren
bekend moeten zijn. Gelukkig correleert de via deze varianten aan een per--
soon toegekende score in het algemeen vrij hoog met de simpele dichotome
somscore, zodat het Rasch--modelbij afwezigheid van gissen tamelijk robuust
lijkt te zijn (zie by. Forsyth et aL, 1981).

7. EVALUATIE EN DISCUSSIE

In Molenaar (1982a) is een poging ondernomen cm de hier in vogelvlucht
besproken latente-trekmodellen vanuit consumentenstandpunt te vergelliken,
zowel onderling als met de klassieke methoden van Thurstone-Chaves, Likert,
factoranalyse en testtheorie (Cronbach’s alfa). Er blijken dan wezeniike ver—
schillen te bestaan naar meetmodel c.q. naar kwaliteitscriterium voor schaal--
baarheid. Toch rijst de vraag of de uiteenlopende schaalmethoden niet groten-
deels dezelfde resultaten opleveren. In een specifieke toepassing op items over
werkori~ntaties, met aandacht voor allerlei beslispunten voor de gebruiker,
bleken diverse schaaltechnieken veelal tot ongeveer gelijkluidende eindresulta—
ten te leiden (De Vos, 1980), al waren er uitzonderingen en al was het datama-
teriaal op een anutal punten niet ideaal.
Een algemeen antwoord op de vraag naar de beste schaaltechniek lijkt mu

niet mogellik, omdat het doel van de meting, de narci en omvang van het data-
bestand, de beschikbaarheid van tijd en van prograrnmatuur en enkele soort-
geiike onderzoek-specifieke factoren bij de keuze van techniek en model van
doorslaggevende invloed zullen zijn. Niettemin zal hieronder worden getracht
een paar algemene opmerkingen te maken over het keuzeproces. De ervarin-
gen bij de consultatie door onderzoekers hebben mu er toe verleid daarbij ook
enige zaken op te nemen die, eenmaal gezegd, nagenoeg vanzelfsprekend zijn,
maar waaraan toch te vaak wordt voorbijgegaan in de onderzoekpraktijk.
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Bestaande meetinstrumenten

Vanuit het principe ‘eerst kennis nemen van de bestaande wetenschappelijke
literatuur’ zou ieder die een eigen schaal gnat construeren, eerst moeten na--
gaan welke schalen voor het beoogde begrip er al bestaan. Binnen de testpsy-
chologie is men ver gevorderd met de screening en codificatie van tests (Algera
et aL, 1978, resp. Informatie- -enDocumentatiecentrum van het Ned. Instituut
voor Psychologie, p/a mw. J.C. van Vliet--Mulder, Batavierenweg 15, 6616
AR Hernen); veel data-materiaal berust bij het Steinmetz-Archief, Heren--
gracht 410, 1017 BV Amsterdam. Ook wanneer een bestaande schaal niet zon--
der verandering bruikbaar zou zijn, kan de ervaring die anderen met bestaan-
de items hebben opgedaan van veel nut zijn.

Aantal antwoordcategorieen

Het aanbieden van te veel of te weinig categorie~n leidt tot frustratie bij de
respondenten. Bij correlationeel onderzoek (item- -en factoranalyse) wordt de
equidistantie van de categorie~n zonder nader onderzoek aangenomen, en als
dat klopt geldt voor de verwerking ‘hoe meer categorie~n hoe beter’. Explora-
tie van optimale schaalwaarden voor de categorie~n is mogelij k via de door
Gifi (1981) beschreven algorithmen, die evenwel voor item-catego6e~n met
een lage frequentie nogal instabiele waarden opleveren (kanskapitalisatie). De
in de voorafgaande paragrafen beschreven latente-trekmodellen zijn groten--
deels alleen voor dichotome items bruikbaar. De onderzoekermoet dan kiezen
tussen dichotome nanbieding aan de respondent, met de risico ‘ s van frustratie
en van te scheve verdelingen, of dichotomisering achteraf, met het risico dat
die beslissing te kort schiet door kanskapitalisering of door extremiteitsten-
denties bij sommige respondenten.

Verdeling van itempopulariteiten en van scores

Zowel bij de keuze van items als bij de keuze van dichotomisering binnen
items verdient de frequentieverdeling van scores in de totale respondenten--
groep meer aandacht dan daaraan doorgaans wordt besteed. Dit geldt even-
eens voor de verdeling van de itempopulariteiten (d.w.z. item p-waarden, de
fractie personen met een positief antwoord). Lord (1980) signaleert de voorde--
len van een itemkeuze die de schaal onderscheidend mnakt in het gebied wnar
men de respondenten ook echt wenst te onderscheiden. Items met een popula—
riteit dicht bij ½zijn optimaal, in de zin van informatiegehalte, voor de door--
snee-respondent, maar niet voor de selectie van bijvoorbeeld de top tien pro--
cent of de laagste vijf procent. Een kosten/baten--analysezal er dikwijls toe
leiden om na een vooronderzoek items te verwijderen met extreem hoge of ex—
treem lage populariteit: ook als zij sterk met de latente trek zouden samenhan-
gen vormen zij voor de meeste respondenten een bijna overbodig onderdeel
van de schaal. Toch wordt daarmee ook een controlemogelijkheid verwijderd.
De ervaring leert dat klassieke itemanalyse doorgnans uitloopt op veel items
van middelmatige populariteit (in de hoop dat de invloed van meetfouten door
uitmiddelen wordt verminderd), terwiji Guttman- -enMokken--proceduresvan-
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uit de assumptie dat elk item op ~n plaats goed discrimineert, doorgaans
meer gespreide populariteiten opleveren, waarbij de respondenten door de
items in equivalentieklassen worden gesorteerd. Binnen het Rasch--modelgeldt
dat veel minder, omdat ook zeer matig discriminerende items aan dat model
kunnen voldoen (Molenaar 1982b, c).

Assumpties van het schaalmodel

Elk schanimodel kent zijn eigen assumpties die sterk of zwak, talrijk of
schaars kunnen zijn. Het lijkt mij verstandig in het Jicht van de data en van de
bedoeling van het onderzoek zorgvuldig te evalueren welke assumpties het be--
treft, of deze in het concrete geval voor wenselijk worden gehouden en of het
plausibel is dat de data ernan voldoen. Van eventuele schendingen kan men
vragen of (en hoe) deze kunnen worden aangetoond, en of hun gevolgen voor
de uiteindelijke meting op hun ernst kunnen worden onderzocht. Te vaak
vaart men blind op ~n index of ~n significantietoets voor de passing van het
model. De robuustheid en nauwkeurigheid van die index, het onderscheidings--
vermogen van de toets en de robuustheid van de meting tegen assumptieschen--
ding zijn in veel gevallen onvoldoende bekend. Wel groeit het methodologisch
onderzoek naar deze vragen vrij snel, in harmonie met een algemene tendentie
in de statistiek om over de grenzen van ~n wiskundig model heen te kijken
(Molenaar, 1979).

Undimensionaliteit

Al in paragrnaf 4 is gesignaleerd dat overdrijving van deze eis tot absurde ver-
nauwing van het te meten begrip kan leiden. Het gebruik van veel items of veel
indicatoren is in de sociale wetenschappen juist populair geworden, omdat de
bedoelde begrippen betrekkelijk breed zijn en zich niet door ~n vraag laten
meten. Nu moet door zorgvuldige overweging van de inhoud van de items
worden nagegaan of verwijdering van de afwijkende items wel met de validi--
teitseis verenigbaar is. Wnar er duidelijk enkele deelschalen in de data kunnen
worden aangetoond, kan men de subjecten misschien beter per deelbegrip een
score toekennen, maar de eis van spaarzame beschiijving moet niet onder de
tafel geraken en de scores per deelschaal zullen doorgaans minder betrouw--
baar zijn door het korter zijn van die schaal. Het aardige van Cronbach’s alfa
als kwaliteitsindex is dat zowel de testlengte als de heterogeniteit erin wordt
verdisconteerd; wie begint met een itemverzameling te beperken ziet alfa door-
gaans eerst stijgen en dan weer dalen. Bij de modellen van Mokken en Rasch
moet de testlengte, en daarmee de nauwkeurigheid van de meting, afzonder--
lijk in de overwegingen worden betrokken, hetgeen bij Mokken eenvoudiger is
dan bij Rasch.

Voordeel latente—trekmodellen

De latente trek-modellen gaan ervan uit dat de te meten eigenschap een conti--
nue kansverdeling heeft en los van de gebruikte items bestaat; met het discrete
karakter van die items wordt expliciet rekening gehouden. Dat ondervangt
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minstens een deel van de bezwaren tegen de klassieke testtheorie en de factora--
nalyse, waarvan de assumpties voor een beperkt aantal discrete items al bij
voorbaat onjuist moeten zijn. Bovendien zijn de assumpties in de nieuwemo-
dellen beter zichtbaar en stringenter: de onderzoeker stelt zich kwetsbaarder
op, maar kan dan ook de meting met meer vertrouwen gebruiken als de schaal
de beproeving doorstaat. Een schaalprocedure ‘wnar altijd wel wat nit komt’
is natuurlijk snel en gemakkelijk in het gebruik, maar slaat bij misbruik geen
alarm, zodat misschien met ontoereikende metingen verder wordt gewerkt.

8. EEN VOORBEELD: LEERLINGATTITUDEN T.A.V. KLASGENO--
TEN

In het kader van een onderzoek naar optimale schoolgrootte heeft Stoel (1980)
een schoolbelevingsschaal ontwikkeld: een p~oefversie van 78 items werd
voorgelegd aan 685 leerlingen van vijf scholen, waama de definitieve versie
werd gebruikt bij de 7.016 leerlingen in het hoofdonderzoek. Onder verwij--
zing naar Stoel (1980, deel II) voor de inhoud en de constructieprocedure, ge-
bruiken wij de scores van 679 leerlingen uit het vooronderzoek op vijf items
als illustratie van het betoog over meetmodellen. Deze items betreffen de rela-
tie van de leerling met zijn/hnar klasgenoten en vertonen mnar weinig samen--
hang met de overige aspecten van schoolbeleving (met plezier naar school
gaan, persoonlijke en professionele waardering voor de docenten, oordeel
over eigen prestaties en schoolorganisatie).
Bij de vij f onderstnande uitsprnakteksten (in het volgende door een steek--

woord aangeduid) moest elke leerling ~n van de vier antwoorden (bijna al--
tijd; vnak; soms; bijna nooit) omcirkelen. Bij de met R gemerkte items hebben
wij de scoring 1 t/m 4 omgekeerd, zodat een hoge score steeds een positieve at—
titude aangeeft.

AARDIG — R — ik heb het gevoel dat mijn klasgenoten mij wel
nardig vinden (4 = bijna altijd).

STOM — - -ik denk dat veel van mijn klasgenoten mij nogal
stom vinden (4= bijna nooit).

HEKEL — ik denk dat de leerlingen uit de klas een hekel
- ann mij hebben (4= bijna nooit).

EENZAAM — - ik voel me eenznam op school (4= bijna nooiO.
OPSCHIETEN — R ik vind dat ik met mijn klasgenouen goed kan

opschieten (4= bijna altijd).

Merk op dat ‘stom’ in modern scholierenjargon eerder op sociale acceptatie
dan op intellectuele prestaties slaat; het item vertoont geen verband met de
hier niet besproken subschaal die het zelfoordeel over deze prestaties meet.
Tabel 1 rapporteert een klassieke itemanalyse: Cronbach’s alfa (een onder-

grens voor de testbetrouwbaarheid) is 0,68 en zou dalen als een item werd ver--
wijderd. In het hoofdonderzoek heeft Stoel de schaal tot elf items uitgebreid,
waarbij alfa tot 0,79 stijgt.
De items correleren onderling matig; men kan berekenen dat de laagste cor-

relatie (0,21 tussen AARDIG en EENZAAM) door de sterk verschillende mar-
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ginale frequenties van de items als hoogst bereikbaar maximum niet 1,00 heeft
maar 0,65. Wel heeft het EENZAAM-item over de hele linie de zwakste sa--
menhang met de rest van de schaal.

Tabel I. Itemanalyse b~j scoring 1, 2, 3, 4 met a(,) b~j weglating van i.

item! r, ~ r~ rest a(J) STOM HEKEL

AARDIG (R) 0,72 0,44 0,64 0,31 0,34
STOM 0,69 0,50 0,60 - 0,55
HEKEL 0,69 0,53 0,60 -
EENZAAM 0,56 0,33 0,67
OPSCH. (R) 0,69 0,44 0,63

a 0,68 voor de schaal

EENZ. OPSCH.

0,21 0,37
0,32 0,27
0,24 0,36
- 0,21

Tabel 2. Frequentieverdeling somscore (n= 679)

SOM ~78 9 1011 1213141516 17181920
frekw. 04 3 3 7 62855736511311613175
cumA’o 01 1 2 33 8162636 5370 89100

De somscore over de vij f items blij kt wegens de in tabel 3 weergegeven scheve
verdeling per item nooit de theoretische minimumwaarde van 5 te bereiken.
Hoewel de verdeling scheef is, neemt de som voldoende verschillende wnarden
aan (zie tabel 2) om de leerlingen nnar hun algemene relatie tot de klasgenoten
te onderscheiden.
Tot nu toe zijn de categorie~n als 1, 2, 3, 4 gecodeerd. Met het programma

HOMALS (Gifi, 1981) kan men een optimale codeiring van zowel itemcatego-
rie~n als persoonsscores bereiken, in de zin dat elke persoon een score krijgt
die zo dicht mogelijk ligt bij de door hem/haar nangekruiste categorie~n. Ta--
bel 3 geeft per item per categorie zowel de HOMALS--scoreals de waargeno--
men frequentie.

Tube! 3. Frequentieverdellng per item en HOMALS categoriescores

1 2 3 4 1 2 3 4

-~AARDIG 53 260 220 146 —1,38 —0,53 0,55 0,61
STOM 10 15 223 431 —2,49 —2,91 —0,66 0,50
HEKEL 2 13 221 443 —4,49 —3,00 —0,77 0,49
EENZAAM 10 29 129 511 —0,90 —2,03 —0,68 0,31
OPSCH. 14 86 209 370 —-2,52 —1,32 —0,03 0,42

De categorieen 3 en 4 bij item AARDIG liggen dan dicht bij elkaar: of iemand
dnar ‘bijna altijd’ dan wel ‘vaak’ omcirkelt heeft dus weinig verband met de
score op de andere items. Bij STOM en EENZAAM is de ordening verstoord
voor categorie~n 1 en 2. Door de berekening te herhalen voor gedeelten van
het leerlingenbestand hebben wij gevonden dat ale scores die met frequenties
lager dan 20 in tabel 3 optreden tamelijk instabiel zijn (de 2,49 voor STOM
kan bijvoorbeeld tussen 1,9 en 2,6 schommelen), terwijl de frequent waarge--
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Tabel 4. Mokken-schaal bU twee dichotomiseringskeuzen

positief itempopulariteiten H alfa

3, 4 0,54 0,85 0,94 0,96 0,98 0,52 0,51
4 0,21 0,54 0,63 0,65 0,75 0,37 0,65

nomen scores hoogstens in de tweede decimaal veranderen. De instabiliteit is
overigens geen afdoende verklaring voor de verstoorde ordening bij STOM en
EENZAAM.
De in tabel 2 gebruikte somscore over de vijf met 1, 2, 3, 4 gecodeerde items

blijkt 0,97 te correleren met de HOMALS-score. Toch kan iemand bij vaste
HOMALS--score — 0,2 als somscore 14, 15, 16 of 17 hebben en bij vaste som--
score 14 loopt de HOMALS--scorevan — 1,9 tot —0,2 uiteen. Voor de groep
als geheel leidt de HOMALS-meting ondanks deze uitzonderingen tot onge-
veer gelijkluidende conclusies.
Voor de bestaande Mokken- en Rasch-procedures moeten de antwoordcate--

gorie~n per item tot twee worden samengevoegd (zg. dichotomiseren), al is de
schrijver van dit artikel bezig met een Mokken—model voor meer dan twee ca-
tegorie~n en bespreken Fischer (1974) en Andersen (1982) een soortgelijke uit--
breiding voor het Rasch--model.Bij de vraag naar de verstandigste dichotomi-
sering kan al direct uit tabel 3 worden opgemnakt dat samenvoegen van de
antwoorden 2, 3 en 4 tot ‘positief tot extreem weinig negatieve antwoorden
leidt. Dit geldt, hoewel minder, ook als 3, 4 = positief en 1, 2 = negatief
wordt gekozen (tabel 3 en 5); de schaalco~ffici~nt H blijkt dan in tabel 4 wel
vrij hoog. Kiest men alleen 4 als positief dan is de scoreverdeling gelijkmatiger
en alfa is hoger, maarH is lager.
Er zijn dan meer respondenten die fouten maken tegen bet perfecte schaal-

patroon, d.w.z. gevallen waarin een gemakkelijk item negatief en een moeiij-
ker item positief wordt beantwoord. Een telling van dit soort fouten per
respondent is in tabel 5 weergegeven. Zijn de items naar opklimmende popula--
riteit gerangschikt, dan is bijvoorbeeld bij score 3 het perfecte patroon
— — ++ +; iemand die daarentegen + — — + — antwoordt mnakt vier fou--
ten, want er zijn vier itemparen met + —.

Nader onderzoek van de dubbele monotonie, hier niet weergegeven, toont
dat er bij de dichotomisering 4 = positief nogal veel verstoringen zijn. Bij 3, 4
= positief daarentegen is er niet alleen dubbele monotonie, maar ook verto--
nen 620 van 679 leerlingen een perfect scorepatroon, waarbij een totaalscore
van Y inhoudt dat precies de makkelijkste Y items positief zijn beantwoord.
Wel was dit voor de personen met score 5 vanzelfsprekend, mnar tabel 5 toont
ook voor de anderen weinig fouten. Deze inhoudelijke interpretatiemogelijk--
heid van een totale score achten wij een belangrijk onderdeel van eenMokken-
schaal: men weet beter wat men meet als de getaltoekenning ook impliceert
welke items positief zijn beantwoord.
Wanneer voor sommige items alleen 4 als positief wordt gescoord en voor

andere 3 en 4, blljkt uit hier niet weergegeven berekeningen dat de eisen van
een gelijkmatige scoreverdeling en van een hoge H elkaar enigszins tegenwer-
ken. Het is bovendien gevaarlijk alle denkbare dichtomiseringen ‘uit te probe-
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ren’, omdat in het hoofdonderzoek bij andere leerlingen gemakkelijk zou
kunnen blljken dat de schijnbaar beste keuze dan toch weer tegenvalt, omdat
zij te veel op een toevalligheid in de data van het vooronderzoek heeft voortge—
bouwd.
Het model van Rasch blijkt voor onze vijf items bij dichotomisering 4 =

positief slecht te passen (item OPSCH. heeft een minder steile curve dan de
andere items). Bij dichotomisering 3, 4 = positief geldt dit verschijnsel enigs-
zins voor AARDIG, maar het is slechts op een scoregroep van 7 individuen ge-
baseerd en de algemene toets van Andersen wijst geen afwijkingen aan (P =

0,39; slechts twee groepen omdat de scores 1 en 2 maar 7 resp. 11 keer optre-
den). Eenvo6rdeel van bet Rasch—model is dat de Rasch--scoresper item en per
persoon van een betrouwbaarheidsinterval zijn voorzien. Zoals bij vijf items
en 679 persoiien te verwachten viel, kan de parameter voor itemmoeilijkheid
nauwkeurig worden geschat, maar de score per persoon is erg onnauwkeurig.
Tegenover de voordelen van specifieke objectieve meting staat in dit geval dus
bet nadeel dat de meting met slechts vij f gedichotomiseerde items grof is en tot
een erg scheve scoreverdeling leidt.
De Rasch— en Mokken--scoresbij de dichotomisering 3, 4 = positief correle-

ren beide 0,88 met de oorspronkelijke somscore uit tabel 2. Wat dat betreft
gaat er door de dichotomisering dus niet veel informatie verloren, al kan bij--
voorbeeld een score van 3 op de gedichotomiseerde schaal een somscore 14,
15, 16, 17 of 18 betekenen. Voor Stoel’s globale onderzoek naar de invloed
van schoolgrootte op schoolwelbevinden zal de conclusie niet wezenlijk door
de keuze van het schaalmodel worden beNnvloed. Bij een voor individuele ad-
visering bestemde schaal zou voorzichtiger meting gewenst zijn. De uitbrei-
ding tot elf items is daarom nuttig, maar in dit artikel hebben wij de versie van
vijf items als illustratie gebruikt omdat die zich compacter in tabellen laat
weergeven.
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